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ÖZ 

 

Bu tez, Giambattista Vico‘nun tarih düşüncesini, onun düşünsel arka planını 

belirleyen etkenlerle ilişkili olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu etkenler, tarih 

felsefesinin temel problemleri bağlamında, Vico‘nun insan, inayet, akıl, ‗şiir‘, 

Homeros, tarihin seyri, bilim ve yöntem kavramlarıdır. Vico‘nun temel eseri olan 

Yeni Bilim, çalışmamızda ana kaynak olarak kullanılmıştır. Yeni Bilim’den hareketle, 

Vico‘nun tarih düşüncesini belirleyen kavramlar arasındaki ilişkilere işaret edilmiş; 

bunun yanı sıra, tarih felsefesinin kavramları ile bağlantılı olarak,  çelişkiler ve 

eksikliklere dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate Giambattista Vico‘s idea of history concerning the 

factors which had determined his intellectual background. These factors are Vico‘s 

conception of humanity, divine providence, reason, ‗poetic‘, Homer, course of 

history, science and method in the context of main problems of philosophy of 

history. The New Science, which is the main work of Vico, has used as central 

reference of our study. Through the insights gained from The New Science, the 

relations between the conceptions  of  Vico‘s idea of history have been pointed out, 

and in the meanwhile, contradictions and deficiencies throughout these conceptions 

regarding the concepts of history of philosophy have been remarked.  
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ÖNSÖZ 

Tarih sorunu, insanla ilgisi bakımından, her zaman felsefenin temel 

problemleri ile ilişkili olmuştur. Bu çalışma, tarih sorununu Giambattista Vico‘nun 

tarih düşüncesi üzerinden ele almayı ve özellikle onun ‗‘Yeni Bilim‘‘ adı altında 

sunduğu felsefi problemleri tartışmayı amaçlamaktadır. Vico‘nun, Yeni Bilim’de 

neden tarihe dayalı bir alternatif bilim ortaya koymak istediğini görmek, kendi 

deyimiyle insanlığın ideal sonsuz tarihini inceleme amacını oluşturan kaygılarının 

neler olduğunu belirlemek, bu kaygılarla ilişkili olarak, kurmak istediği bilimin 

gerçekten yeni olup olmadığını tartışmak, çalışmamızın amaçlarıdır. Bu amaçların 

belirmesindeki en önemli etken ise, tarihin bir bilim olup olmadığına dair tartışmalar 

bağlamında, günümüzde hala devam eden, tarihçiliğe ilişkin bilgi ve yöntem 

hatalarının neler olduğunu değerlendirecek bir zemin hazırlama kaygısıdır. Bu amaç 

ve kaygılarla, tarihi insanın kendisini gerçekleştirme alanı olarak gören ve tarih 

bilincinin oluşmasını insanın kültürel yönünün tamamlanmasının koşulu olarak 

belirleyen bir düşünürün görüşlerini incelemenin günümüz tarih düşüncesi açısından 

da önem taşıdığını düşünmekteyiz. 

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde gösterdikleri sabır ve destek ile bana güç 

veren aileme, eleştirileri ve yardımlarıyla çalışma sürecinin başından sonuna kadar 

yanımda olan meslektaşım ve dostum Murad Omay‘a, fikirlerinden yararlandığım 

değerli arkadaşım Özgüç Güven‘e, emeğini ve zamanını benden esirgemeyen, değerli 

eleştirileriyle ufkumu açan danışmanım Sayın Prof. Dr. Ayhan Bıçak‘a, 

görüşlerinden faydalandığım tüm hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma en içten 

teşekkürlerimi sunarım. Hocalarımın ve çalışma arkadaşlarımın görüşlerinden 

elimden geldiğince yararlanmaya çalıştım. Yine de şüphesiz bu çalışmadaki 

eksikliklerin ve yanlışlıkların sorumluluğu bana aittir. 
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GİRİŞ 

Tarih sorunu, insanla ilgisi bakımından, felsefenin temel problemleri ile 

ilişkili bir sorundur. Felsefenin önemli bir disiplini olan Tarih Felsefesi, tarih 

teriminin anlamı, insanın tarihteki rolü, tarih biliminin yöntemi, tarihin bir gayesi 

olup olmadığı, tarihteki yasalılık gibi çeşitli sorunlar üzerine çalışır. Tüm bu konular, 

felsefenin iki temel problemi olan ontoloji ve epistemoloji ile bağlantısı açısından 

ayrı bir önem taşır. Bu bağlantılarla ilişkili olarak felsefe tarihi boyunca doğrudan 

veya dolaylı şekilde tartışılmış olan tarih sorunu, kimi düşünürlerce Tarih 

Felsefesi‘nin babası olarak görülen Giambattista Vico tarafından özgün bir yöntemle, 

Yeni Bilim adlı eserde ortaya konmuştur. Bu nedenle biz, Giambattista Vico‘nun 

değerli metni üzerinden bu sorunu yeniden tartışmayı amaçlamaktayız. 

 Vico‘nun entelektüel yaşamında ne gibi ilgilerinin olduğu, onu tarih 

sorununa yönlendiren ortamı anlamak bakımından dikkate değerdir. Vico‘nun 

yaşamının entelektüel açıdan önemli yanlarına kısaca bakmak onun kaygılarını 

anlamamıza zemin oluşturabilir. 

Giambattista Vico (23 Temmuz 1668 – 22/23 Ocak 1744), Napoli‘de doğmuş 

ve orada yaşama veda etmiş bir İtalyan düşünürdür.  Okul çağında düşerek kafatasını 

çatlatmış olması nedeniyle, bir süre evde eğitim görmek zorunda kalan Vico, 1678 

yılında okula dönmüş, başarısı sayesinde bir yıl içinde ikinci sınıfa geçmiş ve 

1680‘de Cizvit Okulu‘na geçiş yapmıştır. Bu dönemde okula tekrar ara vermek 

zorunda kalarak eğitimine yeniden evde devam eden Vico, özellikle gramer ve insan 

bilimleri alanlarında eğitim almış ve daha sonra felsefe derslerine başlamıştır. Vico, 

1685 yılında hukuk çalışmalarına, 1689‘da ise üniversitede hukuk öğrenimine 

başlamıştır. 1694‘te Napoli Üniversitesi‘ne geçen Vico, 1699-1741 tarihleri arasında 

burada retorik kürsüsünde profesör olarak görev yapmıştır. Bu arada hukuk üzerine 

çalışmalarını da sürdüren Vico‘nun felsefeye olan ilgisi de artmış, 1707‘de Bacon 

üzerine çalışmaya, 1709‘da Grotius okumalarına başlamış, yine 1709‘da ‘’De Nostri 

Temporis Studiorum Ratione’’ (On The Study Methods of Our Time - Zamanımızın 

Çalışma Metotları Üzerine) adlı kitabı, 1710‘da, ‘’De Antiquissima Italorum 

Sapientia’’(On The Most Ancient Wisdom of the Italians - İtalyanların Antik Bilgeliği 

Üzerine) adlı kitabı, 1720‘de ise ‗‘Il Diritto Universale’’ (Universal Law – Evrensel 
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Hukuk) adlı kitabı tamamlanmıştır. 1725‘te en tanınmış eseri olan ‘’Scienza Nuova’’ 

(New Science - Yeni Bilim)‘nın ilk baskısı yapılmıştır. 1730‘da bu eserin ikinci 

baskısı yapılmış; Vico, 1725-1731 yılları arasında ‗‘Vitta di Giambattista Vico scritta 

da se medesimo’’ (Autobiography - Otobiyografi)‘sini, 1732‘de ‘’De metne heroica’’ 

(On the Heroic Mind – Kahramansal Akıl Üzerine)’yi ve yine 1737‘de ‘’Le 

accademie e i rapporti tra la filosofia e l’eloquenza – The Academies and the 

Relation between Philosophy and Eloquence – Akademiler ve Felsefe ile Belagat 

Arasındaki İlişki) adlı eserini yazmıştır. 1738‘de Prens Charles ve Maria Amalia‘nın 

evliliği ile ilgili bir hitabet yazmış, 1741‘de profesörlükten emekli olmuştur. Vico, 

1744‘te, Yeni Bilim’ in üçüncü baskısı yapıldığı yıl ölmüştür.
1
 

Vico‘nun hayatı ve eserleri incelendiğinde onun, Rönesans‘ın yatağı olan 

İtalya‘da yetişmiş olmasının da verdiği etkiyle, pek çok ilgi alanının olduğunu ve 

verimli bir çalışma hayatı geçirdiğini söyleyebiliriz. Yukarıda sayılan eserlerinden 

birkaçı İtalyanca‘dan başka dillere çevrilmiştir. Biz bu çalışmada, onun tarihe ilişkin 

kaygılarını içermesi bakımından ana metin olarak Yeni Bilim’in, Thomas Goddard 

Bergin ve Max Harold Fisch tarafından İngilizce‘ye çevrilmiş olan 1744 baskısını 

kullanmayı tercih ettik; yine Vico‘nun İngilizce‘ye çevrilmiş diğer eserlerini de 

konumuz açısından gerekli bulduğumuz yerlerde, Vico‘da tarih sorununu daha iyi 

kavramamızı sağlayacak yan kaynaklarla birlikte kullanmaya çalıştık. Ancak 

çalışmanın konusu ve amacı bakımından özellikle Yeni Bilim üzerinden gitmeye özen 

gösterdik. 

Felsefeye ilgisi sonradan oluşan bir hukukçu olarak Vico‘nun, Yeni Bilim’de 

neden bir tarih sorunu sunmak istediğini görmek, kendi deyimiyle insanlığın ideal 

sonsuz tarihini inceleme amacını oluşturan kaygılarının neler olduğunu belirlemek, 

bu kaygılarla ilişkili olarak, neden yeni bir bilim kurma iddiasında olduğunu 

kavramak ve bu bilimin gerçekten yeni olup olmadığını tartışmak, çalışmamızın 

amaçlarıdır. Bu amaçların belirmesindeki en önemli etken ise, tarihin bir bilim olup 

olmadığına dair tartışmalar bağlamında, günümüzde hala devam eden tarihçiliğe 

ilişkin bilgi ve yöntem hatalarının neler olduğunu değerlendirecek bir zemin 

                                                 
1
 Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, Trans.by Max Harold Fisch, 

Thomas Goddard Bergin, Ithaca and London, Cornell University Press, 1975 adlı eserden, 

Giambattista Vico‘nun hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. 
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hazırlama kaygısıdır. Tarih sorununu tarih felsefesi bağlamında incelemeye çalışan 

biri olarak, bende bu konuda bir çalışma yapma arzusunu uyandıran şey özellikle, 

felsefe eğitimimle birlikte yürüttüğüm tarih eğitimim esnasında edindiğim izlenimler 

olmuştur. Bu izlenimler ne yazık ki, günümüzde ülkemizde sürdürülen tarih 

çalışmalarında, Vico‘nun bundan birkaç yüzyıl önce dikkati çektiği hataların hala 

devam ettiğini fark etmeme neden olmuştur. Vico‘nun sözünü ettiği hatalar, iki tip 

önyargıyı içermektedir. Bunlardan bir tanesi, her milletin, kendisini dünyadaki ilk ve 

en güçlü millet olarak göstermeye çalışması, diğeri ise bilginlerin veya tarihçilerin, 

çalışmalarında kendilerini her şeyi en iyi bilen kişiler olarak kabul ettirmeye 

çalışmalarıdır. Bu iki önyargı, günümüzde özellikle, tarihin, incelenen herhangi bir 

topluluğun siyasal ve toplumsal tablosunu olumlu bir şekilde çizmek hususunda 

araçsallaştırılmasının nedenleridir. Vico‘nun kendi döneminin toplumsal koşullarında 

yaptığı inceleme sonucu farkına vardığı bu hatalar, bizim çalışmamızı yönlendirmesi 

açısından önem taşır.  

Biz bu çalışmada, Vico‘nun neden doğa bilimlerinin parladığı bir yüzyılda, 

bu tip kaygılarla bir sosyal bilim kurma iddiası taşıdığını ve bu yeni bilimi hangi 

sorunlar bağlamında ortaya koymak istediğini araştırarak, günümüz tarih 

düşüncesine bir parça da olsa katkıda bulunmak amacındayız. Ayrıca, Vico‘nun tarih 

düşüncesinin gelişimi açısından öneminin ülkemizde gerek felsefe, gerek tarih 

alanında yeterince fark edilmemiş olduğu kanısındayız. Bu nedenle, bu çalışmanın 

Vico‘yu ve tarih düşüncesi bağlamında tartıştığı sorunları tanıtmak için Türkçe‘de 

bir kaynak olması umudunu taşımaktayız. 

Bu amaçlarla oluşturmaya çalıştığımız bu tezin ilk bölümünde, Vico‘nun 

temel kaygılarını anlayabilmek için, öncelikle onun düşünsel arka planını sunmayı 

hedeflemekteyiz. Bu bölümde ilk olarak, Vico‘nun Rönesans‘tan gelen bir etki ile, 

özellikle önem verdiği Yunan ve Roma‘nın tarih anlayışından başlayarak, bir 

Hıristiyan olarak etkilendiğini düşündüğümüz Hıristiyan tarih anlayışını ve son 

olarak da Yeniçağ tarih anlayışını çeşitli örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağız. 

Bu bölümün son konusunda ise, Vico‘nun neden bir anternatif bilim sunmak 

istediğini, neden ‗‘Yeni Bilim‘‘ iddiasında olduğunu kavrayabilmek için döneminin 

bilim anlayışını, oluşma aşamalarından başlayarak aktarmayı amaçlamaktayız.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Vico‘nun tarih düşüncesini, onun Yeni 
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Bilim’de sunduğu temel kavramlar üzerinden tartışma amacı taşımaktayız. Burada 

öncelikle Vico‘nun insan anlayışı, onun insanlığı neden ikiye ayırarak incelediği, 

neden yalnız gentillerin tarihi ile ilgilendiği ve kurumları incelemesi gerektiğini 

söylediği biliminde kurumlara ne gibi roller yüklediği soruları bağlamında 

tartışılacaktır. İkinci olarak bu bölümde, Vico‘nun ilahi inayet ve aklın ortaklığını 

nasıl temellendirdiğini, bu iki kavramın onun tarih düşüncesindeki rolünü tartışmayı 

amaçlamaktayız. Bu aşamadan sonra onun, şiire ve Homeros‘a tarih düşüncesinde 

yüklediği özel anlamların ne olduğu üzerinde durulacak ve son olarak da üç çağ 

bölümlemesinden hareketle, tüm bu kavramlar ışığında Vico‘nun tarihin seyrini nasıl 

belirlediği tartışılacaktır.  

Üçüncü bölümün konusunu, Vico‘nun, tarih düşüncesini şekillendirdiği Yeni 

Bilim adlı eserinde nasıl bir bilim ve yöntem anlayışı sunduğu oluşturmaktadır. Bu 

bölümdeki amacımız onun bu iki konudaki görüşlerini, biliminin nesnesi ve konusu 

bağlamında tartışmaktır. İlk kısımda, o dönemin bilim anlayışı karşısında Vico‘nun 

nasıl bir bilim önerdiği, ikinci kısımda ise bu bilimin kendine özgü yöntemi ve bu 

yöntemin ne kadar bilimsel olduğu, tarih felsefesinin sorunlarını da içerecek şekilde 

tartışılacak ve Yeni Bilim’de sunulan tarih düşüncesinin, tarih felsefesi açısından rolü 

temellendirilmeye çalışılacaktır. 

Vico‘nun Yeni Bilim’de sunduğu tarih düşüncesinin daha iyi anlaşılabilmesi 

için, onun eserinin başında kullandığı resimli sayfa ve yaptığı kronolojik tabloyu da 

çalışmamıza dahil ettik. Ayrıca bu çalışmada yöntem açısından kolaylık olması için, 

Vico‘nun temel eserinden söz ederken Yeni Bilim, onun bilim anlayışını yansıtan bir 

anlam içeriği oluşturmak istediğimizde ise ‗‘Yeni Bilim‘‘ şeklinde iki ayrı ifade 

kullandık. Yine okuyucu açısından kolaylık olması için, Yeni Bilim’den yaptığımız 

alıntılarda paragraf numarası vermeyi ve bunu da ‗‘§‘‘ işareti ile belirtmeyi uygun 

bulduk.  

Vico‘nun tarih düşüncesi açısından en büyük kaygısı, ulusların müşterek 

tabiatının unsurlarını belirlemek, onlar arasında bulduğu ortaklıkları ulusların 

tarihine dayanan bilimin temel ilkeleri yapmaktır. Bu amaçla Vico, kendisini daha iyi 

ifade edebilmek için ve döneminin sanata olan düşkünlüğünün de etkisi ile, yeni bir 

bilime dair bu eserini, bir gravür ile başlatmış, ilk bölümü bu gravürün açıklanmasına 

ayırmıştır. Gravürde, tezimizin ilgili bölümünde de açıklayacağımız gibi, insanın 
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sosyal yaşantısını yansıtan pek çok öğeye yer veren Vico, bu öğeler üzerinden 

biliminin temel kavramlarını da belirlemiş olmaktadır. Ayrıca o, tarih düşüncesi 

açısından önem taşıyan kronolojik bir tablo yaparak özellikle üç çağ anlayışının 

malzemesini vermiştir. Daha sonra ‗‘Yeni Bilim‘‘inin temel öğeleri, ilkeleri ve 

yöntem unsurlarını belli aksiyomlar belirleyerek açıklayan Vico, beş kitap halinde 

yazdığı bu eserin ikinci kitabında şiirsel hikmet veya bilgelik üzerinde durarak bunun 

tüm elemanlarını belirlemeye çalışmış, üçüncü kitapta özel bir görev yüklediği 

Homeros üzerine bir araştırmaya girişmiş, dördüncü kitapta tarihin seyrini belirlemiş, 

son kitapta ise dördüncü kitaptaki tartışmaları, diğer kitaplarda sundukları ile 

birleştirip derlemiştir. Vico‘nun bu kitabındaki plan ve kavramlar, onun tarihe ilişkin 

temel sorunları belirleme amacında olduğunu da göstermektedir. 

Sorokin, tarih felsefelerinin çoğunun, tarih olaylarının açıklıkla anlaşılabilir 

yorumlarının çoğunun ve toplumsal-kültürel süreçler üstüne önemli genellemelerin 

çoğunun, gerçekten ya ciddi bunalım, felaket ve geçiş-çözülme dönemlerinde ya da 

bu gibi dönemlerin hemen öncesinde ve sonrasında ortaya çıktıklarını söylemiştir.
2
 

Vico‘nun tarihle ilgili kaygısı da, şüphesiz onun döneminin tarihe bakış açısının 

etkilerini taşıyacaktır. Vico burada tarihe dayalı bir bilim kurmaya çalışarak, 

döneminin hem toplumsal hem de bilimsel problemlerine bir tepki göstermek istemiş 

olmalıdır. Burada Vico‘yu önemli bir düşünür yapan şey, bu yöndeki kaygılarıdır.  

Vico, tarih felsefesinin temel sorunlarından olan, tarihsel bilginin 

güvenilirliği sorunu açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü Vico bu sorunu, 

özgün bilgi anlayışı aracılığıyla çözmeye çalışmış, o, bilginin ancak eylem ile bir 

arada düşünülebileceğini, yani insanın ancak kendi yaptığı şeyi bilebileceğini 

söyleyerek, tarihsel-kültürel alanın öznesi olmak bakımından insanın bu alanda 

hakiki bilgiye ulaşabileceğini temellendirmiştir. Bu yöndeki kaygıları onun bir tarih 

felsefesi örneği sunduğunu göstermektedir. Bu açıdan biz, Vico‘da tarih sorununu 

tarih felsefesi bağlamında değerlendirmeye çalışacağız. 

 

 

 

                                                 
2
A. Pitirim Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, Çev. Mete Tunçay, Ankara, Bilgi 

Yayınevi, 1972, s. 15 
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1. VİCO’NUN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI 

Bu bölümde, Vico‘nun tarih düşüncesinin oluşmasında etkili olabilecek 

unsurları, Eski Yunan ve Roma‘dan başlayarak inceleme amacı taşımaktayız. 

Vico‘nun Yeni Bilim’de Yunan ve Romalıları gentil uluslar olarak göstermesi ve 

böylece inceleme alanına dahil etmesi; ayrıca Herodotos, Titus Livius gibi tarihçileri 

bazı bilgiler için kaynak göstermesi, bizi Yunan ve Roma‘da tarihe bakış açısını 

incelemeye itmiştir. Öte yandan, Vico‘nun bir Katolik olması nedeniyle Hıristiyan 

tarih anlayışından, özellikle inayet fikri bağlamında etkilenmiş olabileceğini 

düşündüğümüzden, Hıristiyan tarih anlayışının temel özelliklerini de burada 

inceleme giriştik. Vico, döneminin etkilerini taşıyan bir düşünür olarak 

görülebileceğinden, Yeniçağ‘da tarih ve bilim anlayışlarını da bu bölümde 

incelemenin, onun tarih sorununu nasıl temellendirdiğini görmek açısından yararlı 

olacağı düşüncesindeyiz. 

 

1.1. Eski Yunan ve Roma’da Tarih Anlayışı 

Vico‘da tarih sorununu irdeleyebilmek, tarihe nasıl bir gözle bakıldığını 

anlayabilmek için, henüz Yeniçağ‘ın entelektüel dünyası oluşmadan evvelki duruma, 

tarihin bir disiplin olarak ortaya çıkış koşullarına, tarih yazıcılığının gelişim seyrine 

göz gezdirmek gerekir. Kuşkusuz, bir disiplin olarak tarihten söz ederken de, Yunan 

ve Roma‘daki tarih yazıcılığı örnekleri atlanamaz. Bu amaçla bu bölümde, özellikle 

Vico‘nun Yeni Bilim adlı eserinde sıkça anılan iki isimden, Herodotos ve Titus Livius 

üzerinden Yunan ve Roma‘da tarihin durumu anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Homeros destanları Eski Yunan‘da tarih 

yazıcılığının ilk örneği olarak gösterilir. Homeros, Vico‘nun da katıldığı şekilde, 

Eski Yunan‘da tarih düşüncesinin ortaya çıkışında pay sahibi ilk isim olmakla 

taçlandırılır. Barnes, Homeros‘un tarih yazıcılığı açısından rolünü, onun şiirleri ile 

bağlantılandırarak şöyle açıklamıştır: 

 

―Grekler arasında ilk dikkate değer tarih yazıcılığı Homer‘e atfedilen şiirlerde 

bulunur. En azından, kültür ve topluma ilişkin bir bilgi kaynağı olarak, Homerik 
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şiirler, geleneksel Grek tarih yazımının alan ve içeriğinin önemli malzemelerini 

içerir.‖
3
 

 

Vico, Yeni Bilim‘de Barnes‘ın bu pasajını destekleyen bir Homeros 

incelemesi yapmış ve onu tarihçilerin babası olarak göstermiştir. Ona göre Homeros, 

gentil dünyanın ilk tarihçisi olarak bize kadar gelmiştir.
4
 Homeros‘un bu özelliği, 

İlyada ve Odysseia‘nın Vico döneminde, günümüzde olduğu gibi, hala etkili birer 

eser olmasından kaynaklanır. Homeros destanları, aktarıldığı dönemde tarihin nasıl 

anlaşıldığını göstermesi bakımından da önemlidir. Bu destanların, dinleyicilerin 

eğlenmesini sağlarken, aynı zamanda ahlaki mesajlar da içermesi, öğretici olması 

önem taşır; ayrıca, dönemin özelliklerini yansıtan hikayelerle bezenmiş olduğundan 

bu destanlar tarihsel bir değer taşımaktadır. Breisach, Homeros destanlarının 

toplumsal rolünü şöyle açıklamıştır: 

 

―Bugün, şaheserlerin saklandığı define sandığında kutsal bir yere sahip olan 

Homeros destanları, geçmiş yüzyıllarda büyük bir ilham ve gurur kaynağıydı. 

Eskiçağda Yunanlılar, büyülenmiş gibi hiç bıkmadan sürekli bunları okur, özellikle 

gençlerin eğitiminde çok faydalı olduklarını düşünürlerdi.‖
5
 

 

Homeros destanlarının, dönemin evren tasavvurunu yansıtması ve eğitsel 

rolü,insan üzerine bir araştırma olan ‗‘Yeni Bilim‘‘ açısından da önemlidir. Bu 

eğitsel rol özellikle, gentillerin insanlaşma süreci açısından dikkate değerdir. Bunları 

birer tarih örneği olarak aldığımızda ve tarihçiliğe milat olarak belirlediğimizde, 

Homeros başta olmak üzere eski dönem ozanlarının, aynı zamanda birer öğretmen ve 

tarihçi olarak görüldüklerinde, geçmişin bilinmesinde kullanılacak güvenilir 

kaynakların neler olduğu, geçmişe ilişkin bilginin niteliği, tarihsel olayların taşıyıcısı 

olan insan eylemlerini yönlendiren etkenlerin –veya güçlerin- neler olduğu gibi pek 

çok sorunun cevabını bugünün tarihçilerinden farklı şekilde cevaplandıracaklarını 

kabul etmek durumundayız. 

                                                 
3
Harry Elmer Barnes, A History of Historical Writing, 2.bs., New York,Dover Publications, 1962, s. 

26. 
4
Giambattista Vico, The New Science of Giambattista Vico, Trans. by Thomas Goddard Bergin and 

Max Harold Fisch, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1948,  § 903. 
5
Ernst Breisach, Tarih Yazımı, Çev. Hülya Kocaoluk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 21. 
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Vico‘nun tarihi, Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı olmak üzere üç 

döneme bölen anlayışı açısından, Homeros‘un eserlerinde yetkinleşen ozanların 

tarihinin, Tanrılar ve Kahramanlar Çağının olaylarını anlattığını düşünebiliriz. 

Ozanlar bu destanlarda sıradan olayları anlatamazlardı; onların, gençlerin eğitiminde 

pay sahibi olacak şekilde kahramanlık örnekleri vermeleri, savaş hikayeleri 

anlatmaları, anlatırken de eğlendirmeleri gerekiyordu. Barnes‘ın, Eski Yunan tarih 

anlayışının şekillenmesinde önemli yeri olan destanlara ilişkin şu ifadesi dikkat 

çekicidir: 

 

―Grek tarih literatürünün bu ilk ortaya çıkışına ilişkin genel veya kültürel 

açıklamalarla birlikte, dönemin önde gelen yurttaşlarının, kendi ailelerini seçkin bir 

soya dayandırarak nüfuzlu olma arzusundan kaynaklanan kişisel dürtülerine de 

işaret edilmelidir.‖
6
 

 

Bu destanların dinleyicilerinin, yalnız sıradan halktan kişilerden değil, aynı 

zamanda soylulardan oluştuğunu ve bu durumun Eski Yunan toplumundaki sosyal 

tabakalaşma ve yaşayış tarzının bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Barnes‘ın bu 

ifadesinden hareketle, bu toplumsal yapının, ilk tarih örneklerini yakından 

etkilediğini ve biçimlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu destansı anlatılar, dinleyiciler 

olan soylu yurttaşların, kendi soylarını saygıdeğer bir ataya bağlama isteklerine de 

hizmet ediyordu. Öte yandan, bu destanların, hem eğlendirmesi, hem de akılda 

kalması için şiirsel bir ritimle anlatılması gerekiyordu. Sözlü tarihin ilk örnekleri 

olarak görebileceğimiz Homeros destanlarında şiirsel bir biçimden çok nesre dayalı 

bir biçim görsek de, bu destanlarında şiirsel bir dile sahip olduğunu söylemeliyiz. 

Örneğin, bir kahramanlık destanı olan İlyada‘da bir şiirsellik ve harmoni vardır ve 

yine, toplumun soylu kesimine hitap edilir. Breisach, İlyada‘nın bir soylular tarihi 

olduğunu, İlyada‘da anlatılan olaylarda tüccarların, zanaatkarların, köylülerin çok az 

rolü olduğunu ve dinleyicilerin, destanın asıl dramatik özünü oluşturan, Akhilleus‘un 

öyküsüne, onun gücüne, yiğitliğine, güzel ahlakına, çılgın tutkusuna ve acı kaderine, 

ayrıca diğer kahramanların ona ilişkin edimlerine, soylu kadınların ıstıraplarına, ilah 

                                                 
6
Barnes, a.g.e., s. 27. 
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ve ilahelerin entrikalarına vurgun olduklarını söylemektedir.
7
 

Bu destanlar her ne kadar ilk tarih örnekleri olarak görülse de, halkın, 

kurumların, kronolojinin, hatta anlatılan olayın –ki bu olay genellikle bir savaş veya 

savaşlardır- ve olayların tarihinin pek önemi yoktur. Hatta olaylar arasındaki 

bağlantılar zaman zaman göz ardı edilebilir. Burada önemli olan, bazen adaletli, 

bazense ahlakdışı bir şekilde insani olayları yönlendiren tanrıların ve onların 

ihtiraslarıyla aldıkları kararlarla yönlenen kahramanın durumudur. Bu kahramanlar 

aracılığıyla gençlere, bir ideal yurttaş tipi sunulur. Tarihin o dönemdeki amaçları 

bunlardır. Tarih henüz, bugünü yönlendirmede veri sağlayabilecek, geçmişi sistemli 

şekilde araştıran bir disiplin olarak görülmekten uzaktır. Breisach, tarihin o 

dönemdeki konumunu şöyle açıklamıştır: 

 

―Geçmişteki olayların, hali hazırdaki olayları etkileyebileceği fikri, ozanların ve 

dinleyicilerinin düşüncesinden çok uzaktı. Bildikleri tek şey, geçmişteki 

kahramanların, hali hazırdaki insanlara öğrettiği, bütün zamanlar için geçerli olan 

ülküler ve erdemlerdi.‖
8
 

 

Ozanlar, ilk tarihçi örnekleri olarak yarı gerçek hikayeleri aktarırlarken, 

gençlerin güzel ahlaklı olmasını sağlama görevini de üstlenmişlerdir. Homeros 

destanlarında da böyle bir anlatıya rastlanır. Homeros, tanrılar arasındaki entrikaları 

anlatırken, bir yandan da onların yarı insan olan oğullarının acılarını aktararak, 

nelerin örnek alınması gerektiğinin ipuçlarını vermektedir. Homeros‘a benzer 

şekilde, Hesiodos‘ta da, genç yurttaşlara örnek olacak şekilde, erdemli olmayı ön 

plana çıkaran şiirsel bir anlatıya rastlanır. Ancak Herodotos‘a gelinceye kadarki tarih 

düşüncesinin gelişim seyri açısından Hesiodos‘un bir başka önemi vardır: bir zaman 

anlayışı ortaya koymuş olması. Her ne kadar Vico‘nun takip ettiğini söylediği 

Mısırlıların üç çağından farklı olsa da, Hesiodos‘un çağlar bölümlemesi dikkate 

değerdir. Breisach, bu bölümlemeyi şöyle açıklamıştır: 

 

―Hesiodos, insan topluluklarının ortak geçmişini vurgulamış ve bunu beş çağa 

(‗ırka‘) ayırmıştı : İnsanların tanrılar gibi, hiçbir iş tutmadan, tasasız ve ıstırapsız 

                                                 
7
Breisach, a.g.e., s. 22-23. 

8
A.e., s. 24. 



 10 

yaşadıkları ve yaşlanmadan, huzur içinde öldükleri Altın Çağı ; yaşama, kıyasıya bir 

zulmün ve şirazeden çıkmış bir savaş tutkusunun egemen olduğu ve insanların her 

kutsal şeye başkaldırıp, genç yaşta öldükleri Gümüş Çağı ; olağanüstü bir bedeni 

güç ve gayrete sahip bir ırkın, durmadan savaşarak kendini yok ettiği Bronz Çağı; 

soylu kişilerin ve yarı tanrıların yer aldığı fakat maalesef bu ırkın da savaşla kendini 

tükettiği, ki bu savaşlardan biri de Homeros‘un Troya Savaşı‘ydı, (herhangi bir 

madenle belirlenmemiş olan) Kahramanlar Çağı ve nihayet, sıkıntıdan, 

adaletsizlikten ve genel olarak kötülükten, yaşlanmaktan ve ölümden başka bir şeyin 

bulunmadığı, Hesiodos‘un ve sıradan insanların dönemi, Demir Çağı.‖
9
 

 

Hesiodos‘un bu ayrımıyla birlikte, Collingwood‘un Yunan tarih düşüncesine 

atfettiği insancılık özelliği belirmeye başlar. Geçmişin anlatımında artık sıradan 

insanın eylemlerine ayrılmış bir çağa yer verilir. Hesiodos‘un bu ayrımının tarih 

düşüncesi açısından bir başka önemi de şudur: bu ayrım, Batı felsefesi tarihinde 

sonraki süreçlerde –özellikle Hıristiyan tarih anlayışında- sıkça rastlayacağımız bir 

fikri, tarihsel süreçte bir gerileme, bir düşüş olduğu fikrini beraberinde getirir. 

Hesiodos‘un bu bölümlemesinde insanlar, altın çağdan demir çağa doğru bir düşüşü 

gerçekleştiriyorlardı. Bu, belki de, döngüsel tarih anlayışının yalnız karamsar olan 

yönünü, döngünün bir ucunu temsil eden bir ilk adımdı. 

Eski Yunan‘ın tarih anlayışını kavramak açısından en önemli isim olan 

Herodotos‘a gelecek olursak, yukarıda Yunan tarih anlayışının ilkel döneminin 

özellikleri olarak sıraladığımız, bilimsel tarihte yer alamayacak pek çok şeyi devam 

ettirmekle birlikte, Herodotos‘un, gerçek anlamıyla tarihçiliğin başlangıcında yer 

alan isim olduğunu söyleyebiliriz. Peki onu bu başlangıca yerleştiren öğeler nelerdi? 

Bu sorunun cevabını, ilkin, Herodotos‘un kendisinden almak gerekir. O, kitabının 

önsözünde tarih çalışmasını ne amaçla yaptığını söyleyerek bir ilk adım atmış olur: 

 

―Bu, Halikarnassoslu Herodotos‘un kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun 

yaptıkları zamanla unutulmasın ve gerek Yunanlıların, gerekse barbarların meydana 

getirdikleri harikalar bir gün adsız kalmasın, tek amacı budur; bir de bunlar 

birbirleriyle neden dövüşürlerdi diye merakta kalınmasın.‖
10

 

 

Tarih çalışmasının amacını belirten bu pasajla Herodotos, tarihin kabaca 

tanımını da vermiş olur: İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın ve geçmişe 

                                                 
9
A.e., s. 25. 

10
Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, 5.bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2006, s. 5. 
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ilişkin olaylarla ilgili merakta kalınmasın diye yapılan araştırma. Buradan hareketle, 

Herodotos‘un neden tarihin babası sayıldığını anlayabiliriz. Çünkü o, tarihin asıl 

anlamını ortaya koyan tanımı veren kişidir. Böylelikle tarih farklı bir boyuta 

taşınmış, tarihsel hikaye anlatıcılığından tarih yazıcılığına geçişte büyük bir adım 

atılmıştır. Ancak tarih düşüncesindeki gelişme açısından Herodotos‘u tek başına 

incelemek doğru değildir. Yukarıda ilk tarih örneklerinden bahsederken sözünü 

ettiğimiz gibi, toplumsal koşulların, tarihçilik üzerinde büyük etkisi vardır. İşte, 

Herodotos‘u da bu tarih araştırmasına iten belli bazı toplumsal koşullar vardır. 

Bunlar, özellikle Yunan toplumsal yaşamındaki değişikliklerle ilişkilidir. Breisach, 

M.Ö. 800‘den sonra, polis’in, yani şehir devletin ortaya çıkışıyla, Yunan dünyasının 

bariz bir değişikliğe uğradığını, bu dönemde Yunan sömürgecilerin, özellikle de Ön 

Asya sahilindekilerin, bir dizi farklı görenek ve inanca sahip kültürlerle 

karşılaştıklarında, Helen kimliklerini hatırladıklarını ve her ne kadar Yunanlıların 

üstünlük duygusu, bu kültürlerle kaynaşıp bütünleşmelerine sınır koyduysa da 

dışarıda büyük ve değişken bir dünyanın bulunduğu bilgisinin, Yunan düşüncesini 

etkilediğini aktarmaktadır.
11

 Bu tür toplumsal gelişmeler, halkların yaşama 

düzenlerini de değiştirir ve geçmişe ilişkin görüşlerini etkiler; Yunanlılarda da bu 

gelişmeler benzer bir sonuca yol açmıştır. Ancak bu değişiklikler, Eski Yunan‘da 

tarih düşüncesinin esas anlamının şekillenmeye başlamasında etkili olsa da, tarih 

birdenbire bir bilimsel disiplin haline gelmemiştir. Yukarıda tarihin babası olarak 

nitelendirdiğimiz Herodotos bile bazı gereklilikleri yerine getirmede başarısızdı. 

Sözgelimi, tarih araştırmalarında zamanın rolü henüz tam anlamıyla belirlenmiş 

değildi.  Breisach Herodotos‘un tarihçiliğinin eksikliklerini ve gelişme seyrini şöyle 

aktarmıştır: 

 

―Herodotos bile … Lidya, Pers, Mısır ve Yunan tarihleri arasında birleştirici bir bağ 

görmediği için, bunları tarihsel bütünlük içinde ele almamıştı … Zaman zaman 

doğuluların ve Yunanlıların zaman cetvellerini bağdaştırma çabaları, özellikle de 

Mısır hanedanları listesiyle giriştiği deneylerde başarısızlığa uğramıştı … Ancak 

İonların başkaldırısından sonradır ki Herodotos kronolojisi belli bir sistematiğe 

oturur.‖
12

 

 

                                                 
11

Breisach, a.g.e., s. 25-26. 
12

A.e., s. 28. 
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Sözü edilen bu eksikliklere rağmen Herodotos‘un tarih araştırması, tarihçilik 

alanında ilk sayılabilme özelliğinden mahrum bırakılamaz; çünkü, Herodotos‘un 

tarihiyle birlikte artık, yukarıda Eski Yunan‘ın destansı tarihindeki eksiklikler olarak 

gösterdiğimiz, sıradan halkın yaşam tarzının ve eylemlerinin göz ardı edilişi, yalnız 

kahramanlık hikayelerinin önemli bulunuşu, coğrafi özelliklere, gelenek-göreneklere 

yer verilmeyişi gibi pek çok şey son buluyordu. Herodotos‘un Tarih’inde adı geçen 

tüm halklar, gelenekleri, adetleri ve yaşam tarzlarıyla birlikte ele alınır, kahramanlık 

hikayelerine yer verilse de bunlar genellikle önyargısız ve tarafsız olarak yazılır, 

savaşlar yalnız Paris, Achilleus, Zeus, Aphrodite gibi kahraman ve ilahların savaşları 

değil, sıradan halkın savaşlarıdır; etnografya ve coğrafyaya önem verilir, yalnız 

Yunanlılar‘dan değil, ‗‘barbar‘‘lardan da uzun uzadıya söz edilir. Bütün bu 

özellikleri ile Herodotos, kültürel tarihin babası olarak görülür. Herodotos, Yunan 

kibrini bir kenara bırakarak, barbar halkların yaşayışları ve adetlerinden, kimi zaman 

övgüyle söz ettiği için, tarih araştırmasının boyutlarını –yukarıda bahsettiğimiz 

toplumsal değişimlerin de etkisiyle- genişletmiştir. Bıçak, Herodotos‘un Tarih’inin 

özelliklerini şöyle anlatmıştır: 

 

―Herodotos‘un tarihi, kapsam açısından oldukça geniştir. Kitapta genel konu Pers- 

Yunan ilişkileri olmakla birlikte, Herodotos, Mısır, Babil, İran, Anadolu, Trakya, 

İskitler ve Yunanistan gibi bölgenin en önemli ülkelerini gezerek onlar hakkında 

bilgiler derlemiştir. Sözü edilen ülkelerin coğrafyalarını, iklimlerini, şehirlerinin 

yerleşme biçimlerini, dini inançlarını, geleneklerini, siyasi yapılarını, giyim 

kuşamlarını, ordu şekillerini, çeşitli konulardaki efsanelerini konu edinmiştir.‖
13

 

 

Herodotos Tarih‘inin bu özellikleri onu, kültürel tarih dışında ama onunla 

birlikte ilerleyen bir başka alanın, antropolojinin de gelişmesi açısından önemli bir 

isim haline getirir. Özellikle seyahatlerinde tanıdığı halkların tüm yaşayış biçimleri, 

fiziksel özellikleri ve geleneklerine uzun uzadıya yer ayırması, bu yakıştırmanın 

yapılmasında etkili olmuştur. Barnes, Herodotos‘un bu özelliğini şu ifadesiyle dile 

getirmiştir: 

 

                                                 
13

Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesi II- Felsefe ve Tarih, İstanbul, Dergah Yayınları, t.y., s. 123. 



 13 

―O, [Herodotos] barbar olmayanlarla ilgilendiği kadar, barbarlarla da ilgileniyordu. 

Bu yüzden o sadece tarihin babası olarak kabul edilmez, antropolojinin de babası 

olarak kabul edilir.‖
14

 

 

Herodotos‘un bu araştırmasıyla birlikte tarih, ilk tanımı uyarınca geçmişe 

ilişkin araştırma olma özelliğini taşırken, aynı zamanda destanlarda gördüğümüz, 

ders verme özelliğini de terk etmez; yalnız bu ders verme biraz şekil değiştirir. Artık 

sadece soyluların, tarih anlatıcılığı aracılığıyla, kahramanların hayran olunası 

özelliklerinden ilham alarak eylemesi beklenmiyordu; Herodotos Tarih‘i, geçmişe 

ilişkin tecrübeleri ortaya koyarken, sıradan halka da bir ders verme, onları ve hatta 

gelecek nesilleri aydınlatma amacı taşıyordu. Bu aydınlatma, geçmişin keşfi ile 

gerçekleşebilirdi.  

Herodotos Tarih‘inin yukarıda söz ettiğimiz destansı tarihlerle pek çok başka 

benzerliği de vardır. Bunlardan en dikkat çekici olanları, efsanelerden, 

kehanetlerden, Tanrılardan ve mucizelerden bu eserde hala sıkça söz edilmesidir; 

hatta bazen Herodotos, efsanelere inanmasa da, kaynağa bağlı kalmak adına onları 

aktarmaktan geri durmaz. Bu konuda Herodotos Tarih’inden şu örneği verebiliriz: 

 

―Skythler, kendilerini ırkların en genci sayarlar ve kökenlerini şöyle gösterirler : Bu 

ülke boştu, burada ilk olarak Targitaos adında bir adam doğdu. Bu Targitaos‘un 

babası Zeus, anası da Borysthenes ırmağının kızıymış, öyle derler. –Benim aklım 

ermez, ama bana ne, efsane böyle diyor.-‖
15

 

 

Mucizeler, efsaneler, Tanrılar ve kahinlerin Herodotos Tarih‘indeki rolü, 

halkların geleneklerini aydınlatma amacının dışına çıkmıyor, kendisinin olaylara 

ilişkin bilgi edindiği kişilerin anlattıkları ötesinde bunlardan söz edilmiyor. Yalnız 

bir yerde, Herodotos, ilahi işaretlere önem verdiğini belirten bir cümle kullanır : ‗‘Bir 

kentin başına büyük yıkımlar gelmeden önce, genellikle bunu haber veren şeyler 

olur.‘‘
16

 Yine de Herodotos‘un anlattığı olaylarda Truva Savaşı‘nın seyrinde 

gördüğümüz türden aşırı tanrısal müdahaleler yoktur ve kehanetlere sıkı sıkıya bağlı 

kalınmaz. Herodotos sanki, insana kendi eylemlerinin sorumluluğunu yüklüyor ve 
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Barnes, a.g.e., s. 28. 
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tanrıları çoğunlukla saf dışı bırakmak istiyordu. İnsan bu tarihte, kendi kaderini 

kendisi belirliyordu. Herodotos‘un Tarih’indeki şu örnek, onun, insanın tarihsel 

süreçte kendi sorumluluğunu yüklenmesi gerektiğini düşündüğünü, insan iradesine 

verdiği önemi göstermektedir: 

 

―Dorieus‘un sonu böyle geldi; eğer Kleomenes‘in uyruğu olmaya katlanıp da 

Sparta‘da kalsaydı krallığı alacaktı, çünkü Kleomenes uzun süre başta kalamamış ve 

Gorgo adında bir kızdan başka çocuk bırakmadan ölmüştür.‖
17

 

 

Dorieus, yanlış bir karar almış ve sonucuna katlanmıştır. Bu, insanın tarihteki 

rolünü göstermesi açısından önem taşır. Bu örnekte ayrıca, Herodotos‘un, olayların 

sonuçlarına ilişkin yorumlar yaptığını görürüz. Ona göre tarihsel olayların 

sonuçlarını genellikle bireylerin kendileri hazırlarlar. Herodotos‘un bu özellikleri ile 

tarih de, insan eylemlerini sebepleri ile inceleyen bir disiplin haline gelmektedir. 

Collingwood, Herodotos‘un bu özelliğini şöyle açıklamıştır: 

 

―Herodotos özellikle, tarihin insanı ussal bir eylemci olarak gösterdiğine işaret 

ediyor : Yani işlevi kısmen insanların ne yaptığını keşfetmek, kısmen de onu niye 

yaptıklarını keşfetmek.‖
18

 

 

Herodotos Tarih‘inde insanın rasyonel eylemleri incelenir, bu eserin asıl 

konusu olarak nitelendirebileceğimiz Pers Savaşları‘nın başlangıcı ve sonraki seyri, -

her ne kadar kahinlere sıkça danışılmış olduğu bildirilse de- Kserkses ve diğer 

komutanların kendi hırsları, arzuları ve eylemleri ile belirlenir. Yalnız Herodotos 

burada Kserkses‘in, önceden çok hevesli olduğu Yunan seferine çıkmaktan 

vazgeçtiği sırada, arka arkaya iki gece gördüğü rüyada aldığı uyarının etkisiyle 

harekete geçtiğini de anlatmaktan çekinmemiştir: 

 

―Gitmemeye karar verdi ve derin bir uykuya daldı. Ve işte bir rüya gördü –Persler 

anlatıyorlar bunu- yanında uzun boylu, yakışıklı bir adam duruyordu, bu adam 

şunları söyledi : ‗‘Demek fikrini değiştirdin, hem birliklerin toplanmasını emrettin, 
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A.e., V. Kitap, prg. 48. 
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R.G.Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev.Kurtuluş Dinçer, 3.bs., Ankara, Doğu-Batı Yayınları, 2007, 

s. 57. 
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hem de şimdi orduyu Yunanistan‘a götürmekten vazgeçiyorsun, öyle mi? Ama 

fikrini değiştirmeye hakkın yok, kimse de sana hak vermeyecek; hayır, gündüz 

verdiğin karar, uyman gereken karardır.‘‘ Bunları söyledikten sonra uçtu gitti gibi 

geldi Kserkses‘e.‖
19

 

 

Bu örnekte Herodotos‘un kehanet ve rüyalara da insanın ussallığı ile birlikte 

yer verdiğini ve ayrıca nasıl bir anlatım tarzı belirlediğini görebiliriz. Her ne kadar 

Herodotos, olayları aktarırken, kendisi şahit olmuş gibi konuşsa da, aslında o, tarih 

araştırmasında yalnızca seyahatlerinde edindiği ve halkların yerlilerinden aldığı 

bilgileri aktarır. Buradaki özgün katkısı, olaylara getirdiği yorumlardır.  

Bütün bunlardan hareketle, tarihte kahramandan çok sıradan insan 

eylemlerine önem vermesi, sık sık kendi yorumları ile birlikte olayları aktarsa da, 

olaya ilişkin bütün duyduklarını tarafsız bir şekilde bildirmesi, tarihsel olayların 

belirlenmesinde ulusların toplumsal özellikleri ile gelenek-göreneklerinin de etkili 

olduğunu düşündüğünün ipuçlarını vermesi, Herodotos‘un tarihçiliğinin temel 

özellikleri olarak sayılabilir. Yine bu özelliklerden hareketle, Herodot‘un çalışması 

bir tarih araştırması olarak nitelendirilmelidir.  

Herodotos Tarih‘inin bir tarih araştırması niteliği taşımasında etkisi olan bir 

başka –ve hatta belki de en önemli özellik- tarih bilgisinin güvenilirliği sorununu 

önemsediğini fark ettirmesidir. Herodotos, pek çok yerde, kendisine aktarılanların 

doğru olup olmadığını sorgulamıştır. O, henüz olaylara ilişkin kanıtlar verebilen bir 

tarih çalışmasını başlatmış değildir ancak, tarihsel olayların en önemli kaynağı olarak 

beliren, görgü tanığı kimselerin olayı anlatışları onun pek de güvenilir bulduğu bir 

tarz değildir. Bu nedenle genellikle, olayın taraflarının görüşlerini ayrı ayrı vermiş ve 

kendisi de güvenilir bulmadığı noktaları belirtmiştir. Bazı yerlerde, anlatılanlarla 

yetinmeyerek kendisinin de konuyu araştırdığını belirtmesi, tarihsel yöntem ve 

doğruluk sorunlarına ilişkin kaygılar taşıdığının göstergesidir. Herodotos‘un bu 

kaygısı, şu pasajda oldukça açıktır: 

 

                                                 
19
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―Mısır kaynaklarından aldıklarımı anlattım. Bir de bu ülke üzerine başkalarından 

edinilebilen ve Mısırlıların da doğrudur dedikleri ayrıntılar var ki, şimdi de onları 

vereceğim ve bunlara kendi birkaç gözlemimi de katacağım.‖
20

 

 

Buradan hareketle Herodotos‘un, tarih biliminde gözlem ve belge toplamanın 

gereğini yerine getiren ilk isim olduğu söylenebilir; ayrıca onun Tarih‘inin girişinde 

sunduğu amaç, bu araştırmayı, toplum yararını gözeterek kayda geçtiğini açığa vurur. 

Bu da, onun, geçmişteki olayları doğru bir şekilde aktarma kaygısı taşıdığının ve 

bunun, bir tarih çalışmasının en temel taşı olduğunu bildiğinin bir kanıtıdır. Bu 

bilinç, onun, bir tarihçide bulunması gereken nesnel tavra sahip olduğunu da gösterir. 

Bıçak, Herodotos‘un nesnel tavrını şöyle açıklamıştır: 

 

―Herodotos‘un önemli özelliklerinden biri de, bilgisinin yetersiz kaldığı durumlarda 

yetersizliğini açıkça belirtmesidir. Nesnel bir tutum olan bu tavırla, tarihte doğruluğa 

verdiği önemi göstermiştir.‖
21

 

 

Herodotos bu nesnel tavrı ile tarih bilgisinin güvenilirliğini sağlamaya 

çalışmıştır. Bu durum, Antik Yunan‘ın bilgi anlayışına göre güvenilir bilgi alanının 

dışında kalan tarihin, bilgi çemberine girmesi açısından önemli bir adımdır. 

Collingwood‘a göre Herodotos, ustalıklı sorgulamayla, haber verenin doksa‘sından 

episteme‘yi elde edebiliyor ve Yunanlıların bilginin olanaksız olduğunu düşündüğü 

bir alanda bilgiye ulaşabiliyordu.
22

 

Herodotos, toplumun yararına olmasını istediği bu çalışması ile, tarihsel 

varlık alanının olaylarının güvenilir bilgisine ulaşarak, hem kendi toplumunda, hem 

de barbar halklarda bir tarih bilincinin oluşmasına da hizmet etmek, bir toplumsal 

hafıza oluşturmak istiyordu. İşte tüm bu saydığımız nitelikler, Herodotos‘un 

çalışmasının tarih düşüncesi ve tarih yazıcılığının gelişimindeki temel rolünü 

aydınlatır. Breisach, Herodotos‘la birlikte tarih yazımının dünya üzerinde genel bir 

araştırma ve inceleme olmaktan çıkıp, geçmiş olayların araştırma ve incelemesine 

dönüştüğünü söyleyerek, Yunanlıların bu dönüşüm ile tarih kavramının yaratıcısı 
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A.e., II. kitap, prg. 147. 
21

Bıçak, Tarih Düşüncesi II- Felsefe ve Tarih, s. 125. 
22
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olduklarını savunmaktadır.
23

 

Herodotos‘un, tarihçiliğinin tüm bu özellikleri ile geçmişe ilişkin bir 

araştırma olarak historia‘nın anlamını belirlediği ve Eski Yunan‘ın tarihe bakışını 

değiştirdiği savunulabilir. Bilindiği gibi Eski Yunan‘da bilginin güvenilirliği, genel 

geçer oluşuna bağlanır ve bunun sınanması da olgularla yargı arasındaki uyumun 

denetlenmesi ile yapılırdı. Bu bakış açısına göre, bir daha asla tekrarlanamayacak 

olayların bilgisini içeren tarih, bize hakiki bilgiler veremezdi. Üstelik olayların 

tekrarlanamayışının yol açtığı durum, tarih anlatıcısının kaynaklarının güvenilirliği 

sorununu ve tarih anlatısının yorum içermesinin nedenlerini ortaya koyuyordu. Bütün 

bunlar bir araştırma olarak tarihin bilim merdivenindeki tırmanışını engelliyordu. 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, Herodotos‘un araştırması, özellikle yaptığı 

karşılaştırmalar, açıklamalar ve seyahatlerinde gördüklerini de eklemesiyle 

desteklenerek, tarihsel bilginin, bilimsel alanda yerini almasına önayak oluyordu. Bu 

yüzden günümüzde hala Herodotos‘un Tarih‘leri önemli bir kaynak ve tarihçilik 

örneği olarak konumunu sürdürmektedir. 

 

Eski Yunan‘da tarih anlayışını, şiirsel destanlardan tarihçiliğin ilk örneği 

olarak alınabilecek olan Herodotos‘un araştırmasına kadar inceledikten sonra, bir 

anlamda bu anlayışın bir devamı sayılabilecek şekilde Roma tarihçiliğine, Vico‘nun 

en önemli Roma tarihçisi olarak gördüğü Titus Livius üzerinden bakabiliriz. 

Barnes, kültürün diğer evrelerinde olduğu gibi, tarih alanında da Romalıların 

Grekler tarafından oluşturulmuş modelleri takip ettiklerini söylemektedir. O, Yunan 

tarihçileri ile Roma tarihçilerini kıyaslayarak, tanınmış Romalı tarihçilerin hiçbirinin 

eleştirel yönteme bağlılık açısından Thucydides veya Polybius‘la eş değerde 

olmadıklarını ve yalnız Livius ile Tacitus‘un Grek tarihçiler arasında en iyi 

biçemcilerle karşılaştırılabileceğini savunmuştur. 
24

 Barnes‘ın burada dikkat çektiği 

gibi, Roma tarihçiliği, Yunan tarihçiliğinin bir devamı gibidir ve Livius, Roma 

tarihçileri arasında, Roma İmparatorluğu‘nun doğuşu ve yükselişini anlatan eseri ile 

öne çıkmıştır. Onun Roma Tarihi, Herodotos‘un Tarih‘i gibi, yurttaşlarda tarihsel 

bilincin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.  

                                                 
23
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24
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Breisach, Titus Livius‘u, Augustus döneminin en üretken tarihçisi olarak 

nitelendirmiştir ve ömrünün büyük bir kısmını Roma‘da geçiren Livius‘un otuz iki 

yaşlarındayken, Roma‘nın kuruluşundan başlayarak (ab urbe condita), Tiberius‘un 

kardeşi Drusus‘un ölümüne kadarki devri anlatan geniş kapsamlı Roma tarihini 

yazmaya başladığını aktarmıştır. Ayrıca bu çalışmada onun çok sayıda kaynağa 

başvurması gerektiğini ve bunlar arasında, Polibius, Valerius Antias, Claudius 

Quadrigarius, Coelius Antipater Licinius Macer, Aelius Tubero ve L.Calpirnius 

Piso‘nun olduğu ispatlanmışsa da hangisinden ne ölçüde etkilendiğinin hala tartışma 

konusu olduğunu söylemiştir. Ancak Breisach‘a göre Livius‘un çalışması, tüm 

kendisinden önce gelenlerin yapıtlarını aşmış ve ona hemen ün kazandırmıştı; ancak 

hiç kimse, Livius‘un Roma Tarihi‘nin, hiçbir kamu görevinde bulunmamış Romalı 

bir düşünür tarafından yazılan ilk büyük tarih olduğunu fark etmemişti.
25

 

Gerçekten de Livius‘un Roma Tarihi, bir tarihçinin, kamu yararını gözeterek 

yaptığı bir araştırma olarak büyük bir değere sahiptir. O kadar ki, Yeniçağ‘ın en 

önemli düşünürlerinden Machiavelli, sonraki nesillere örnek olabilecek bir devlet 

modeli ve mücadeleleri anlatan Titus Livius‘un Roma Tarihi‘nin ilk on kitabını 

içeren bir söylev yazmıştır. Machiavelli bu amacını şu pasajda dile getirmektedir: 

 

―Tarih kitaplarını okuyan çoğu kişi, sanki güneşin, gökyüzünün, elementlerin ve 

insanların hareketleri, düzenlenişleri, güçleri antik dönemdekilerden farklıymış gibi 

onları taklit etmeyi hiç düşünmeden, içerdikleri çeşitli olayları duymaktan 

hoşlanırlar. İnsanların bundan sonra bu hataya düşmemelerini dileyerek, çağların 

kötülüklerinin bizden alıp götürdüğü Titus Livius‘un tüm kitaplarına yönelmeye 

karar verdim.‖
26

 

 

Machiavelli‘nin merakla yöneldiği bu kitaplarda Titus Livius, hem destansı 

tarihin bazı özelliklerini, hem de tarihsel bir araştırmanın özelliklerini yansıtırken, bir 

yandan kahinlerden, ilahlardan ve tanrılardan söz eder, bir yandan da dini öğelerin 

tarihsel anlatıdaki rolünü hafifletip, vatanseverliği ön plana çıkarır. Tarih çalışmasını 

genel olarak incelediğimizde anlarız ki, onun için vatanseverlik dindarlıktan önce 

gelir; ama Livius da Herodotos gibi, ilk tarihsel örneklerden bir anda kopamaz. Bu 
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kadar uzun bir çalışmanın zevkle okunabilmesi için –her ne kadar eseri nesir 

düzeninde yazılmış da olsa- o da şiirsel bir dilden tümüyle kopmaz. Ancak sadece 

kahramanlık hikayeleri anlatan bir destan da yazmaz. Onun Roma Tarihi‘ni bir 

araştırma haline getiren de yine, kaynakların güvenilirliği ve kanıtlar konusundaki 

titizliğidir. Titus Livius‘un Roma Tarihi‘ni dilimize çeviren S.Şenbark, onun büyük 

değerdeki belgeler mevcutken bile, eğer onlar hoşa gitmezse, bunları delil olarak 

kullanmaktan kaçındığını aktarır ve İkinci Kartaca Harbi sırasında ruhları teskin 

etme şenliği için, Livius Andronicus (M.Ö.284-M.Ö.204) tarafından yazılmış bir 

ilahiyi örnek vererek, her ne kadar bu, erken Latin döneminden kalan en çok 

beğenilen belgelerden biri de olsa,  Livius‘un bunu, kendi zevkine göre vahşi ve kaba 

bulduğundan eserine almak istemediğini söyler.
27

 

Livius‘un belgeleri bu şekilde ayıklamasının altında, tarih çalışmasının amacı 

yatar. Onun, vahşi ve kaba bulduğu bir belgeyi tarih çalışmasının dışında bırakmak 

istemesinin nedeni, tarihinde yurttaşlarına ders verme amacı taşımış olmasıdır. Bu 

nedenle yanlış mesajlar içerdiğini düşündüğü belgeleri ayıklar. Bir Romalı olarak o, 

büyük Romalı gururunu pekiştirecek deliller kullanmalıydı. Bu yüzden kullandığı 

yöntem dikkat çekicidir. O, tarihini sıkıcı bir hikaye anlatımı haline getirmemek için 

elinden geleni yapmıştır. Livius‘un üslubu da, yöntemi gibi, tarihçilik için önemli bir 

örnek teşkil eder. O, anlatımda akıcılığı sağlamada diyaloglara Herodotos‘tan daha 

fazla önem verir. Livius‘un, olayların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için 

diyaloglara sıkça yer vermesi ve okuyucunun sıkılmasını önlemek için şiirsel bir dile 

de başvurması, tarih çalışmasının değerini artırır. S.Şenbark onun eserindeki üslup 

özelliklerini şöyle anlatmıştır: 

 

―Yazdığı tarihin ruhu, konuşmalarla çok iyi ifade edilmiştir. Bunlar hemen hemen 

bütün esere konmuştur. Gerçekten konuşulan sözlerin özünü yeniden tekrarlamak 

için veya konuşmanın geçtiği zamanın mahiyetini taklit etmek için onlarda 

değişiklik yapmaz. Onlarda karakterlerin tasvirinde ve anlatımda canlı ve dramatik 

bir metod kullanır … Livius‘un tarihi, onun zengin ve renkli üslup özelliğiyle biraz 

şiire meyillidir.‖
28
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Livius, ne gündelik konuşma diliyle yazmış, ne de süslü bir destansı dil 

kullanmıştır. Oldukça sade ama sıkıcı olmayan bir yazım tarzını benimsemesi onun 

tarihçiliğinin kalitesini gösterir. Kullandığı üslup, çalışmanın amacının dışına 

çıkılmasını da engeller. O, Roma‘nın durumunu, iyi ve kötü yönlerini tasvir etmek 

ister gibi yazmıştır. Livius, kendi döneminde Roma‘nın durumunu beğenmemiş 

olacak ki, tarihini Roma şehrinin kuruluşundan başlatıp, yükseliş döneminin önemli 

olaylarına yer vermiş ve Roma‘nın çöküşünü, yurttaşların hatalarıyla 

ilişkilendirmiştir. Burada artık tarih çalışması, Herodotos‘ta ilk adımlarını 

gördüğümüz, sıradan insanın tarihine doğru kaymıştır. Bu eserde, ideal bir devlet tipi 

olarak Roma‘nın tarihi anlatılırken, yurttaşların neler yaptığına da önem verilir. 

Livius burada gerçekten yaşanmış olan bir tarihin resmini çizer. O, tarih çalışmasına 

yazdığı önsözde kendisini bu çalışmaya iten amacı şöyle açıklar: 

 

―Şehrin kuruluşundan itibaren Roma milletinin başarılarını kaydettiğim takdirde 

zahmete değer herhangi bir şey başarıp başaramayacağımı gerçekten bilmiyorum. 

Bilseydim bile bunu söylemeye cesaret edemezdim. Ele aldıkları bilgiler meydana 

getirebileceklerine ya da üslup yönünden eskilerin kaba girişimlerinden daha iyi bir 

durumda olacaklarına inanan ve sürekli olarak birbirini izleyen tarihçi kuşakları 

sayesinde konunun yalnız eski değil, fakat bayatlamış olduğunu görerek bilseydim 

bile bunu ifadeye cesaret edemezdim. Bu nasıl olursa olsun yine de dünyanın en 

önde gelen ulusunun başarılarını elimden geldiğince kutlulamak için kendimi hedef 

etmiş olmam bana bir tatmin sağlayacak, benim için zevk olacaktır.‖
29

 

 

Livius‘un amacı, devlet yönetiminde ve günlük yaşamda tecrübe edilenlere 

tarihinde yer vererek, bunlardan yararlı olanların tekrarlanması, zararlı olanların ise 

terk edilmesine, yani geçmişten ders çıkarılmasına katkı sağlamaktır. Bu yüzden 

Livius, hem Roma‘nın görkemli dönemlerinden, hem de Roma‘yı parçalanmaya iten 

nedenlerden söz etmekten çekinmez. Breisach‘ın belirttiği gibi, Eski Roma‘dan Yeni 

Roma‘ya geçiş, Titus Livius‘un tarihinin ana teması sayılabilir. Breisach bunu şu 

pasajla dile getirmektedir: 

 

―Eski Roma, edep ve adap duygusu, yiğitliği, ölçülülüğü, disiplini, dayanıklılığı, 

sadeliği, pater‘e (baba), yöneticilere ve hukuka karşı içten saygısı ile Romalıların en 

                                                 
29
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iyi yönlerinin bir timsaliydi. Ancak bu meziyetlere sahip insanlardan kahraman 

askerler çıkıyordu ve yalnız bu insanlardı ki imparatorluğa giden meşakkatli yolda 

azimle yürüyebiliyor ve belagatle devlet yönetmeye kalkan, hırçın ve kavgacı 

Yunanlıların başaramadığını, yani güçlü, üniter bir devlet kurmayı 

başarabiliyorlardı. Bunun yanı sıra, Eski Roma‘da pietas da vardı; kutsal görevler 

büyük bir iman ve titizlikle yerine getiriliyordu. Livius‘a göre, bir devletin büyüklük 

yolunda ilerleyebilmesi, Polybios‘un dediği gibi doğru anayasal düzenlemelerle 

değil, halkın belli bazı karakter özelliklerine (virtues) sahip olmasıyla sağlanabilirdi. 

Cumhuriyetin erken dönemlerinde, erdemli davranış üzerinde titizlikle duruluyordu. 

Fakat Roma‘nın egemenlik alanı genişleyip halkının refahı arttıkça, Livius da, 

kendisinden öncekiler gibi, bir zamanların erdem yüklü Romalılarının servet hırsına 

ve lüks düşkünlüğüne yenik düşüp gevşediklerini görmüştü. Her yeni fetih, diğer 

kültürlerden getirdiği etkilerle, Roma‘ya özgü erdem ve gelenekleri biraz daha zaafa 

uğratmış, nihayet sosyal dokuyu çözerek iç savaşa yol açmıştı.‖
30

 

 

Livius‘un, yurttaşların tarihten ders almalarını sağlamak için, bu çözülmeleri 

dikkatli bir şekilde anlattığını görürüz. Romalı yurttaşlar için Livius‘un tarihçiliğinin 

önemi büyüktür. Çünkü bu tarihçilik, bütün bir Roma‘yı konu edinir. Collingwood‘a 

göre, Romalı yurttaşlar için Roma Tarihi, bir dünya tarihi sayılırdı, Romalılar kendi 

tarihlerini anlatmaya değer tek tarih olarak düşünüyorlardı; bu bakımdan, Livius‘un 

anlattığı Roma tarihi, Romalı ruhu için birçok olanaklı tekil tarihten biri değil, 

evrensel tarih, sahiden tarihsel olan tek gerçekliğin tarihiydi.
31

 

Livius‘un tarih çalışmasının amacı kadar bizi ilgilendiren bir başka şey, onun 

tarih çalışmasında kullandığı yöntemdir. Livius, Roma tarihinin önemli olaylarını 

aktarırken, daha önce aynı olaylar üzerine yazmış tarihçilerden de haberdar olduğunu 

belirten ipuçları sunar, kitaplarında sık sık, diğer tarihçilerin ifadelerine yer verir. 

Ancak burada büyük bir eksiği olduğunu söylemek gerekir : Bu tarihçilerin kimler 

olduğunu açıklamaz. Örneğin, Büyük Kartaca Savaşı‘nı anlattığı XXI. kitabında 

şöyle bir ifade kullanır:  

 

―Bazı tarihçiler Saguntum‘un kuşatmanın başlangıcından sonra sekizinci (8) ayda 

alınmış olduğunu kaydederler. Aynı zamanda Hannibal‘in Yeni Kartaca‘ya 

kışlıklamak üzere kışlık ordugahına geri çekildiğini ve sonra Yeni Kartaca‘dan 

ayrılarak, beşinci (5.) ayda İtalya‘ya vasıl olduğunu ifade ederler.‖
32
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Livius‘un üslubuyla ilgili olarak söylenmesi gereken birkaç şey daha vardır. 

O, Herodotos‘ta da gördüğümüz gibi, pek çok olayı tanık olmuş gibi aktarır ve 

olaylara ilişkin yorumlara yer verir. Şu paragrafta bunun bir örneğini görebiliriz: 

 

―Başlarında bir komutan olmadan ve güç-kuvvetten yoksun kalınan bu çaresiz 

durumda, devlet, tanrıların himayesi ve askeri harekattan ziyade yağmacılık ruhuyla 

Aequuslar‘ı ve Volsklar‘ı ezen Roma‘nın şansının yaver gitmesi sayesinde 

korunmuş ve kurtulmuş oldu.‖
33

 

 

Yoruma yer verme, tarihsel olayların tekrarlanamazlığından kaynaklanan ve 

günümüzde hala tarihçilikte içerilen bir özelliktir. Burada Livius açısından önemli 

olan yorumlarında aşırıya kaçmamaktır. O, yorumlarında dikkatlidir ve olayın doğru 

aktarılmasından yana olduğunu gösterir. Onun tarihçiliğinin en önemli 

özelliklerinden biri de, kesin tarihlere ve sayısal verilere sıkça yer vermesidir. Bu da 

onun belgelere dayalı bir tarih yazıcılığı yapmak istediğinin kanıtıdır. Bu konuda 

Livius‘tan aşağıdaki örnek verilebilir: 

  

―Muharebede ve firarda 13470 kişi öldü.1750 kişi sağ olarak ele geçirildi ve 27 

askeri sancak getirildi. Belli annallerde bulduğum kayıtlara göre durum böyleydi. 

Rakkamlarda biraz abartma olabileceği gibi, yine de büyük bir katliam olduğu 

kesindi.‖
34

 

  

Livius, her ne kadar belgelere dayandırarak sayısal veriler kullansa da, 

bunların abartılı bulunabileceğini kabul eder. Bu da nesnel bir tarihçilik tutumu 

geliştirdiğini gösterir. Herodotos da birkaç kez askeri kuvvetlerle ilgili sayılar 

vermişti. Ancak bunlar genellikle gerçeğe yakın değillerdi. Yine Livius‘un olaylara 

ilişkin kesin tarih bildirmesi de bizim açımızdan önem taşır. Bu konuda aşağıdaki 

örnekleri verebiliriz: 
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―[…] Devletin bu memurlar yerinde kalırsa, buna daha uzun müddet 

katlanamayacağına inanarak, her zamanki gibi Aralığın on üçünde değil, fakat 

derhal Ekimin birinde seçimi yaptılar.‘‘
35

 

 

‗‘[…] Hükümetin resmen çalışmadığı birçok dönemler geçirilmişti. Üç gün sonra 

Publius Valerius Publicora interrex olarak göreve başladığı zaman, Lucius Lucretius 

Tricipitinus‘un ve Titus Veturius veya Vetusius‘un konsül seçildiğini ilan etti. 

Ağustos‘un on birinde onlar göreve başladılar.‖
36

 

 

Livius‘un tarihçiliğiyle ilgili olarak söz etmeden geçilmemesi gereken bir 

nokta da, onun kehanetlere, mucizelere, Tanrıların işaretlerine, efsanelere tarihinde 

ne kadar yer verdiğidir. Livius, her ne kadar inanç unsurlarını işe katmadan, Romalı 

gençlerin vatanseverlik duygularını uyandırma çabasındaymış gibi gözükse de, pek 

çok yerde kehanetleri anlatan efsanelere yer vermiştir. Örneğin o, Roma‘da bir 

dönem kuşlardan gelen kehanetlerin ve bunu bildiren rahipliğin öneminin çok 

arttığını ve savaşta da barışta da bu kehanetlere danışılmadan hareket edilmediğini 

bildirmiştir. Hatta halk meclisi toplantıları, ordunun toplanması gibi son derece 

önemli durumların, kuşlardan gelen alametler bunların uygun olmadığını gösterdiği 

zaman, tehir edildiklerini söylemiştir. 
37

 Livius zaman zaman da bu kehanet ve 

işaretlere ilişkin yorumlar yapmış ve tarihçiliğinde bunlara yer verdiğini böylelikle 

göstermiştir. Roma‘da gerçekleşen bazı kötü olayların Tanrıların öfkesinden 

kaynaklandığına ilişkin yorumlarından biri şöyle örneklenebilir: 

 

―[...] Geçen yıl ise tanrılardan gelen ikaz edici mahiyetteki mucizevi alamet ve 

işaretler değil, gerçek hadiseler cereyan etmişti : Tanrılardan gelen öfkenin açık bir 

kanıtı olarak salgın bir hastalık tarlaların ve şehrin üzerine inmişti. Mukadderatı 

gösteren kutsal kitaplarda işaret edildiği gibi, bu felaketi başka tarafa çevirmek ve 

üzerlerine çöken salgın hastalığı defetmek için, tanrıların öfkelerini yatıştırmaları 

gerekliydi.‖
38

 

  

Bütün bunlardan hareketle Livius‘un, hem Eski Yunan tarihçiliğinin bazı 

temel özelliklerini taşıyan, hem de bilimsel tarihçiliğe geçişte özellikle yönteme 
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ilişkin önemli adımlar atan bir tarihçi olarak Roma‘nın tarih anlayışının iyi bir 

örneğini sunduğunu söyleyebiliriz. Bu, Vico‘nun, gentil ulusların tarihini yazma 

amacı içinde, Roma tarihine ilişkin anlattıklarında en önemli referans olarak Livius‘u 

kullanmasının bir sebebi olmalıdır. Bu durum Vico‘nun, Livius‘un tarihçiliğine 

güvendiğini göstermektedir. 

 Bu kısımda, Vico‘nun en çok etkilendiği isimlerden söz ederek, Yunan ve 

Roma tarihçiliğini anlamaya çalıştık. Vico, evrensel bir tarih denemesi için Livius‘un 

Roma Tarihi ve Herodotos‘un tarih araştırmalarına değer vermiştir. Bu tarihçilerin 

değeri ayrıca, Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘inin temel ilkelerini din, evlilik ve defin 

törenleri olarak belirlerken, farklı halklarda bu üç temel kurumun ortaklığını, 

özellikle bu tarihçilerin eserlerinden hareketle keşfetmiş olmasıdır. Bu nedenle hem 

Herodotos, ve hem de onun Roma tarihindeki muadili Livius tarihleri çalışmamız 

açısından önem taşımıştır. 

 

1.2. Hıristiyan Tarih Anlayışı 

Yeniçağ‘ın evren tasavvurunu ve Vico‘nun bu tasavvura bağlı olarak 

temellendirilen Yeniçağ bilimine bir alternatif olarak kurmak istediği ‗‘Yeni Bilim‘‘i 

daha iyi kavrayabilmek, tarih düşüncesindeki dönüşümleri ve bu dönüşümlerin 

Vico‘nun tarih anlayışına etkilerini anlayabilmek için, Yunan-Roma‘dan sonra, 

Ortaçağ Hıristiyan dünyasında nasıl bir tarih düşüncesinin yer aldığına bakmak 

gerekir. Özellikle de Vico‘nun, kendi tarih anlayışını temellendirirken, bir Hıristiyan 

olarak, Hıristiyan tarih düşüncesinden hangi öğeleri devraldığını görebilmek 

açısından bu inceleme önemlidir. 

Vico, Yeni Bilim‘inde, evrensel-sonsuz tarihin ilkelerini belirleme çabasında 

olduğunu söyler. Ancak bu belirleme işini, insanlığı ikiye ayırarak yapmaya girişir: 

Yahudiler ve Gentil uluslar. Her ne kadar açıkça ortaya koymamış da olsa, Vico‘nun 

bu ayrımı yapmakta haklı bir gerekçesi olmalıdır: Yahudilerin kitaplı bir dinleri 

vardır ve her kitaplı din, dünyanın ve insanın yaradılışını, insanın bu dünyadaki ve 

öte dünyadaki rolünü açıklar. Bu açıdan, kitaplı bir dine sahip olmayan topluluklarda 

tarih düşüncesinin nasıl oluştuğu ve hangi ortak ilkeler bağlamında şekillendiğini 

aramak Vico için daha değerli bir uğraştır. Hıristiyan tarih anlayışını incelerken, bu 
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ayrım konusunda Vico‘ya hak verebiliriz. 

Hıristiyan tarih anlayışını ilkin, Yahudi tarih anlayışı ile ilişkisi içinde 

incelemek gerekir; çünkü, Hıristiyan öğreti, Yahudi öğretisinin geliştirilmiş ve 

evrenselleştirilmiş halidir. Bıçak, Hıristiyan öğretinin, Yahudi ortamında doğduğunu 

ve Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat‘ın geçerliliğini kabul ettiğini bildirmekte ve 

Tevrat’a göre yer, gök, denizler, bitkiler, ışık, hayvanlar ve insanın her birinin bir 

günde yaratıldığını, insanın altıncı güne denk geldiğini ve Tanrı‘nın insanı kendi 

suretinde yaratarak onu her şeye hakim kıldığını aktarmaktadır.39 Bu anlamda 

Tevrat‘ın, diğer kutsal kitaplarda da görülen önemli bir özelliği vardır: 

Tevrat,insanlık tarihini anlatır ve Tanrı‘nın tarihteki rolünü belirler. Doğan Özlem, 

Tevrat‘ın tarih düşüncesi açısından rolünü şöyle açıklamıştır: 

 

―Eski Ahit (Tevrat), evrenin ve insanın yaradılışını tek bir tanrıya bağlar. Bu tanrı 

(Yahve), yeryüzünde yaşayan kavimlerden birini, Yahudi kavmini, kendi iradesini 

gerçekleştirecek kavim olarak seçmiştir … Bu kavmin geçmişte, şimdi ve gelecekte 

yapmış olduğu, yapmakta bulunduğu ve yapacağı eylemler, en sonunda tanrı adlı bir 

yargıç önünde ödüllendirilecek ya da cezalandırılacaktır.‖
40

 

 

Tevrat‘a göre insanın kendi iradesi ile yapmış olduğu eylemlerin, zamansal 

olarak ele alınıp tarihin sonunda bir öte dünyada ödül veya ceza göreceği fikri, bir 

yanda insanın özgürlüğü sorunuyla, diğer yanda zaman sorunuyla ilgilidir. Seçilmiş 

halk olan Yahudiler, ödül ve ceza beklentisi ile yaşamak suretiyle eylemlerinde 

özgürdürler ve bu eylemler zamanın üç boyutuna bağlı olarak Tanrı tarafından 

değerlendirilmektedir. Burada Tanrı, tarihteki son güç durumundadır. Bu durum, 

Hıristiyan tarih anlayışında ‗‘Kurtuluş‘‘ fikri ile açıklanacaktır. 

Yahudi ortamında doğmuş olan Hıristiyan öğretiye göre insan, bu dünyada, 

işlediği günahın cezasını çekmektedir. Bu öğretiye göre tarih, Adem‘in cennetten 

kovulmasıyla başlar. Buraya kadar iki dinin anlatısı aynıdır; ancak Hıristiyanlık, 

seçilmiş bir ırka değil, tüm insanlığa hitap etmekle Yahudilikten ayrılır. Cennet 

bahçesinden bu dünyaya atılan Adem, cezasını tek başına çekmez. Tüm insanlık 
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onunla birlikte bir tarih oluşturacak ve ceza birlikte çekilecek, eğer Hıristiyanlığın 

gerekleri yerine getirilir ve İsa‘nın yolundan gidilirse, kurtuluş gerçekleşecektir. 

Hıristiyanlık, Adem‘in yoldaşları olan tüm insanlığa seslenen bir evrensel dindir. 

Bıçak‘a göre, Hıristiyanlığın temel unsuru İsa Peygamber, başlangıçta Yahudilere 

hitap etmiş olsa da daha sonra bütün halkların kurtuluşunu vaat etmesiyle, 

Hıristiyanlık, uluslarüstü bir nitelik kazanmıştır.
41

 Yahudilikteki ‗‘teklik‘‘, 

‗‘seçilmişlik‘‘ düşünceleri karşısında, Hıristiyanlıktaki ‗‘evrensellik‘‘ anlayışı, iki 

dini tarih düşüncesi açısından birbirinden ayırmaktadır. D.Özlem, Hıristiyanlık ve 

Yahudilik arasındaki temel farkı şöyle dile getirmiştir: 

 

―Hıristiyanlık, bir kavim dini olan Yahudilikten bir evrensel din çıkarmak isterken, 

tanrıyı sadece seçilmiş bir kavmin tanrısı değil, tümüyle ‗‘insanlık‘‘ın tanrısı 

yapmaktaydı (aynı şeyi daha sonra İslamiyet de yapacaktır). Böylece insani 

zamanlılık, bir kavme bahşedilmiş özel bir süreç değil, tüm insanlığı kapsayan bir 

sürece dönüşmüş oluyordu.‖
42

 

 

Hıristiyanlık ile Yahudilik arasındaki farkın bizim açımızdan önemi, tarih 

düşüncesinde zaman anlayışını farklılaştırmasıdır. Bunlardan ilki yalnız Yahudiler 

için bir zamansallık belirlerken, ikincisi tüm insanlığın zamansallığından söz etmekte 

ve bu dünyadaki zaman sona erdiğinde tüm insanlığın kurtuluşa ererek sonsuzluğa 

ulaşmasını vaat etmektedir.  

Bir evrensel din olarak Hıristiyanlığın tarih düşüncesini belirleyen iki önemli 

olay vardır: Tarihin başlangıcı ve sonu; yani Adem‘in cennetten kovulup bu dünyaya 

düşüşü ve tüm insanlığın yargılanacağı kıyamet günü. Ancak bu tarihsel süreçte bir 

de dönüm noktasına yer verilir: İsa‘nın dünyaya gelişi. Kıyamet ise aslında bir 

kurtuluştur, İsa‘nın ikinci kez dünyaya gelmesiyle gerçekleşecektir; yani Tanrı‘nın 

dünyadaki yüzü olan İsa, ikinci başlangıçta ve sonda yer alır. İsa‘nın doğumu, 

Adem‘in bu dünyaya atılmasından daha çok tarihin başlangıcına yakıştırılır. Tarihin 

başı ve sonu olan bir defalık bir süreç olarak görülmesi Hıristiyan tarih anlayışının en 

önemli özelliklerinden biridir. Bıçak, Hıristiyanlık için tarihin biricik ve bir defalık 

bir akış olduğunu ve İsa‘nın ortaya çıkmasının bu sürecin merkez noktasını 
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oluşturduğunu söylemektedir.
43

 

İsa‘nın dünyadaki bulunuşu, zamansal açıdan şöyle değerlendirilebilir: 

İsa‘nın dünyaya ilk gelişi, geçmişe, başlangıca; ikinci gelişi ise geleceğe, sona işaret 

eder. Bu nedenle Hıristiyan tarih anlayışında geçmiş ve gelecek, ödül-ceza ilişkisi 

bağlamında bir arada düşünülmelidir. Bu düşünüş, Hıristiyan tarih anlayışında zaman 

kavramının rolünü anlamak açısından önem taşır. Özlem, önce Yahudilerde görülen 

ve daha sonra Hıristiyan öğretiye de geçen zaman anlayışını şöyle anlatmaktadır: 

 

―[…] zaman, … insanın belli bir son anda ödül veya ceza alacağı, başlangıcı ve 

bitimi olan ve en önemlisi, bu başlangıçtan bitime kadar süreklilik ve gelişime sahip 

bir zaman oluyordu. İnsan başlangıcı ve bitimi olan böyle bir zaman içerisinde tanrı 

tarafından belli bir erek ile, yani tanrısal kutsamaya ve kurtuluşa (inayet, Gratia) 

ulaşma ereği ile yaratılmıştı ve insanın bu ereğe ulaşabilmesi için, geçmişi kadar 

geleceğini de gözetmesi, geçmişi ve geleceği bir arada düşünmesi gerekiyordu.‖
44

 

 

Buna göre geçmiş ve gelecek arasında kurulan bağlantıda Tanrı, merkezi bir 

rol üstlenir. Tanrı, ödül veya cezayı verendir; ama daha da önemlisi, tarihsel süreç 

içinde Tanrı‘nın bir geçmiş, bir de gelecek bağlamında ortaya çıkan iki belirlenimi 

vardır. İsa‘nın doğumunda ve kıyamet günü -İsa‘nın ikinci gelişinde- Tanrı kendini 

gösterir. Bu anlamda Tanrı, tarihin tam da içinde yer almaktadır. Bu açıdan tarih de, 

Tanrı‘nın ve yardımcılarının –peygamberler ve ruhbanlar- müdahalesiyle oluşan bir 

defalık bir süreç haline gelmektedir. Bıçak‘a göre, Hıristiyan tarih anlayışında 

Tanrı‘nın tarihteki konumu İsa Peygamber çerçevesinde kalmamaktadır; havariler ve 

havariler geleneğini sürdüren ruhban sınıf Kilise aracılığıyla tarihe müdahalesini 

sürdürmektedir ve tüm dünya kurtuluşa erinceye kadar da bu müdahale devam 

edecektir. Bu bağlamda Hıristiyanlar için tarihsellik, dinsel varoluşu açıklamada 

temel unsurdur.
45

 Hıristiyan düşüncesinde zaman, Tanrı‘nın tarihte kendisini 

gösterdiği evrelere göre şöyle bölümlenmiştir: 

 

―Zamanın üç boyutuna göre insanlık tarihi şu şekilde bölümlenmiştir: Geçmiş, ilk 

günah nedeniyle bu dünyaya sürülmeyle başlar ve İsa‘nın bu dünyaya gelişine kadar 
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devam eder. Şimdi, İsa‘nın tarihi dönüştürmesini ve kurtuluşa giden yolu temsil 

eder. Dünya tarihinin son eylemi, kurtuluştur. Geleceği temsil eden kurtuluş, aynı 

zamanda dünyanın sonu ve öte dünyadaki ebedi hayattır. Ebedi hayatla birlikte 

zaman ortadan kalkmaktadır.‖
46

 

 

Tüm bu özellikler, Hıristiyanlığın yapısına uygun bir tarih düşüncesi 

içerdiğinin göstergesidir. Ancak Hıristiyanlıktaki tarihsellik, insan tarafından değil, 

Tanrı tarafından belirlenir. İnsan eylemlerini ve dolayısıyla tarihin seyrini belirleyen, 

Tanrı‘nın inayetidir. Bu da, Vico‘nun, evrensel sonsuz tarihin ilkelerini ararken, 

neden kitaplı dinlere sahip ulusları dışarıda bıraktığını anlamayı kolaylaştırır. Çünkü, 

Vico‘ya göre insan, -her ne kadar inayetle aydınlatılmış da olsa- ancak kendi aklı 

aracılığıyla yarattığı hakkında sağlam bilgiye sahip olabilir, Tanrı‘nın yarattığı ve 

yönlendirdiği şeyler hakkında sağlam bir bilgi edinemez. Hıristiyan düşüncesinde 

ortaya çıkan baskın özellik, Tanrı‘nın insan eylemlerini ve dolayısıyla da tarihi 

yönlendirmesidir. Hıristiyan düşüncesinde eyleyen insan, yalnız Tanrı‘nın isteklerini 

gerçekleştirir. Collingwood, Hıristiyan düşüncesinde, insan eylemiyle 

gerçekleştirilen Roma‘nın dünyayı fethi gibi planların, insanlar onları tasarladığı, iyi 

olduklarına karar verdiği ve gerçekleştirme yollarını bulduğu için değil, zaman 

zaman o anda yapmak istediklerini yapan insanlar Tanrı‘nın amaçlarını 

gerçekleştirdikleri için ortaya çıktığını söylemektedir.
47

 

Hıristiyan tarih düşüncesinde tarihin seyrini belirleyen gücün, Tanrı‘nın 

inayeti olması, insanı tarihte edilgin bir duruma getirir. İnsan, Tanrı tarafından 

yönlendirilerek eylerken, yapması gereken, iyiye yönelmektir. Bu, Hıristiyan tarih 

düşüncesinde, yukarıda söz ettiğimiz sona -kıyamete ve aslında kurtuluşa- 

yönlendirecek biricik eyleme biçimidir. Bu bağlamda, tarihsel olaylar da, insanı iyiye 

yöneltmek için olup biten geçici olaylardır. Tarih sahnesindeki her şey bir defalık ve 

geçici bir süreç içinde yer alır. Sonsuzluk ancak, öte dünyada –kurtuluştan sonra- 

görülecektir. Bu dünyadaki hiçbir tarihsel olgu ebedilik taşımaz. Collingwood, bir 

önceki bölümde söz ettiğimiz Romalı gururuna atıfta bulunarak, Hıristiyan tarih 

anlayışında, nasıl bireysel ruh Tanrı‘nın muradını yerine getirmek için zamanın 

gerektirdiği özellikleri taşıyacak şekilde zamanı gelince yaratıldıysa, Roma gibi bir 
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şeyin de öncesiz-sonrasız bir varlık değil, belli bir işlevi yerine getirmek ve işlev 

yerine getirildiği zaman çekip gitmek üzere tarihteki uygun bir zamanda ortaya 

çıkmış geçici bir şey olduğunu söylemektedir.
48

 Bu geçici olayların oyuncusu olarak 

insan, tarihte aslında ödevini tamamlamaktadır. İnsanın eylemlerinin belirleyicisi 

olduğu görüşü, Hıristiyan düşüncesine göre boş bir inançtan başka bir şey değildir. 

Çünkü, tarihsel olaylar Tanrı tarafından zaten baştan belirlenmiştir. Bu olayların ne 

zaman başlayıp ne zaman biteceği de bellidir. İnsanın bu belirlenmiş olaylar içindeki 

konumu, iyi eylemek ve kurtuluşa ulaşmak için elinden geleni yapmaktır. 

Collingwood, bu anlayışa göre tarihte hiçbir insan varlığının kurmamış olduğu 

planların kendini gösterdiğini ve uyguladığını söylemektedir, ona göre bu planların 

kendini göstermesine karşı durduklarını sanan insanlar bile aslında onlara katkıda 

bulunurlar. Burada bireyin ödevi Tanrı‘nın nesnel amaçlarını ilerletmek isteyen bir 

araç olmaktır; birey, onu durduramaz ya da değiştiremez.
49

 

Hıristiyan tarih anlayışının bu özellikleri, dönemin düşünürleri arasında en iyi 

Augustinus‘un tarih anlayışında kendini gösterir. Augustinus, Tanrı Devleti ve 

Dünya Devleti ayrımıyla, insanın ve Tanrı‘nın tarihteki konumunu belirlemiştir. 

Özlem, Augustinus‘un tarih anlayışını şöyle aktarmaktadır: 

 

―Augustinus‘a göre tanrı zamanın dışında (öncesiz-sonrasız); ama onun yarattığı her 

şey zamanın içinde’dir (önceli-sonralı). Zaman ise, artık varolmayan geçmiş, bir 

boyuttan yoksun şimdi ve daha varolmamış olan gelecek arasında bulunan ve bu 

yüzden ancak şimdi yaşamakta olan kişinin anımsaması (geçmiş) ve beklentisi 

(gelecek) dolayısıyla anlam kazanan bir şeydir. Tanrı insanı özgür yaratmıştır; ama 

insan, güdüleri ve gururu yüzünden Adem‘den beri hep günah işlemiştir. O, 

soyundan gelen günahla hep kötü’ye yönelmiştir ve onu ancak yine tanrının inayeti 

(Gratia) kurtarabilir.‖
50

 

 

Bu düşünceye göre Tanrı, hem cezalandıran, hem de inayetiyle kurtarandır. 

İnsan ise yine özgürlüğü kısıtlanmış bir varlık olarak başı ve sonu belirlenmiş bir 

tarihte ödevini yapmaktadır. Bu dünyada yaşarken insanın yapması gereken, 

Tanrı‘nın inayetini gözetmektir; ancak bu şekilde Tanrı Devleti‘ne ulaşmayı hak 
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edebilir. Augustinus‘un Tanrı Devleti, kurtuluşun gerçekleşeceği öte dünya gibidir. 

Özlem, Tanrı Devleti‘nin, gelecekte, bütün kurtulmuş olanların devleti olarak 

kurulacağını, buna karşılık ‗‘Yeryüzü Devleti‘‘nin (civitas terrana) kötüye uyanların 

yani şeytanın devleti (civitas diaboli) olduğunu, tarih dediğimiz sürecin de, 

Yaradılış‘tan Eskaton‘a kadar olan geçit olduğunu söylemiştir. Ona göre bu bakış 

açısında tarih inananların devleti ile inançsızların devleti arasındaki gerilimin, 

bunların birbirlerinden ‗‘ayrılmalarının‘‘ sürecidir ve bu süreçte hem doğayı, hem de 

kurduğu devletlerle birlikte insanı belirleyen tanrının evrensel öngörüsü egemendir.
51

 

Tarihin anlamı da ancak Tanrı Devleti‘nde kavranabilir, çünkü Dünya Devleti 

değişken ve değersizdir. Breisach, Dünya Devleti‘ni şöyle açıklamıştır: 

 

―Her şeyin durmadan değiştiği Dünya Kenti‘nde, ne anlam ne de istikrar vardı. 

Tarihi işlevini gören her devlet ve imparatorluk ebediyen göçüp gidiyordu ... Bir 

Hıristiyan, tarihte, ancak Tanrı Kenti‘nde dirlik ve düzen bulabilirdi.‖
52

 

 

Dünya Devleti ve Tanrı Devleti arasındaki ayrıma baktığımızda, 

Augustinus‘un, Hıristiyanlığın kurtuluş düşüncesini Tanrı Devleti‘ne yüklemiş 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşünceye göre insan, Dünya Devleti içindeki 

eylemlerini, inayeti gözeterek gerçekleştirmelidir. Tanrı Devleti adeta günahkar bir 

düzene karşı kurulmuş, sonsuz iyi bir düzen olacaktır. Ancak Tanrı Devleti‘nin 

kuruluşu tarihin sonunda gerçekleşecektir. Bunun gerçekleşmesi için, Dünya 

Devleti‘nin yıkılması yani bu dünyadaki tarihsel sürecin sona ermesi gerekmektedir. 

Zaten Hıristiyan öğretide de bu dünyanın tek önemi, öte dünyadaki kurtuluşa 

erebilmek için girişilen eylemlerdir. Bu dünya ve buradaki tarihsel olaylar, yalnızca 

Tanrı‘nın kendini insanlığa göstermesinin bir aracıdırlar. 

 

―Hıristiyanlığın gözü öbür dünyadadır. Tarih, ebedi düzenin ilk basamağıdır. Bir 

bakıma tarih, iki ebedilik arasındaki bir aralıktır. Bu görüş Augustinus‘ta en açık bir 

şekilde ortaya çıkmıştır. Tanrı Devleti adlı kitabında tarih, Tanrı Devleti ile Dünya 

Devleti arasındaki bir savaş olarak tanımlanmıştır. Tanrı Devleti inananların, Dünya 

Devleti ise şeytana bağlı kalanların devletidir … Bu anlamda tarih, Tanrı‘nın 
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yeryüzünde ilerleyen bir vahyidir.‖
53

 

 

Augustinus‘a göre tarih, Tanrı Devleti‘nin kurulmasıyla son bulacak, kurtuluş 

gerçekleşecektir; ancak bu, insanın Dünya Devleti‘ndeki eylemlerine bağlıdır. Bu 

eylemlerin belirleyicisi olan ilahi inayet, imanlı insanları Tanrı Devleti‘ne 

ulaştırabilir. Bu anlamda Tanrı Devleti ile Dünya Devleti arasındaki ilişki, Adem‘i 

kötülük ağacına yönelten şeytan ile Tanrı arasındaki ilişkiyle bağlantılıdır. Bu iki 

devlet, birbirinin tam zıttıdır. Breisach, dünya devletinin, Tanrı‘dan nefret 

derecesinde kendi nefsine düşkünlük, Tanrı devletinin ise kendi nefsinden nefret 

derecesinde Tanrı aşkı olduğunu söylemektedir. Tanrı devletinde akıl ve sağduyuya 

yer yoktur, orada sadece Tanrı aşkı vardır.
54

 Bütün bunlardan hareketle, 

Augustinus‘un, Hıristiyan tarih anlayışını Tanrı Devleti adı altında şekillendirdiğini 

ve Hıristiyan düşüncesinin unsurlarını bu iki devlet fikrinde yansıttığını 

söyleyebiliriz. 

Hıristiyan tarih anlayışı incelenirken son olarak tarihçiliğin konumuna 

bakmak gerekir. Hıristiyan tarihçiliği, kilise öğretisiyle paralel gider. Yöntem 

açısından bu tarihçiliğin en önemli özelliği tarihsel çağlar bölümlemesidir. Bu 

bölümleme, Adem‘in dünyaya atılışı ve İsa‘nın doğumu olayları üzerinden 

yapılmıştır. Collingwood, bu bölümlemeyi şöyle açıklamaktadır: 

 

―Geçmiş ikiye ayrılınca, o zaman doğal olarak alt bölümlere ayırma eğilimi, böylece 

İsa‘nın doğumu kadar önemli olmayan ama kendi içinde önemli olan, kendilerinden 

sonraki her şeyi daha önce olup bitmiş olanlardan nitelik bakımından farklı kılan 

başka olayları ayırma eğilimi doğacaktır. Böylece tarih … çağlara ya da dönemlere 

ayrılır.‖
55

 

 

Bu çağlara ayırma işlemi, tarihçilerin bağımsız olarak gerçekleştirdikleri 

araştırmalarla değil, kilisenin yönlendirmesi ile yapıldığından, bu bölümlemede en 

önemli dayanak kutsal kitaplar olmuştur. Bıçak, Hıristiyan tarihçiliğinin çağlara 

ayırma yöntemini şöyle anlatmaktadır: 
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―Hıristiyan tarihçiliğinin tarihi dönemlere ayırırken kullandığı kaynak Tevrat 

olmuştur. Tevrat‘ta verilen peygamberler tarihine bağlı olarak, tarih altı bölümde 

incelenmiştir: 1-Adem‘den Nuh‘a kadar olan dönem. İnsanlığın çocukluk devri olan 

bu dönem tufanla sona ermiştir. 2- Nuh‘tan İbrahim‘e kadar olan dönem. İnsanlığın 

ilerlemiş çocukluk çağıdır. Kendini beğenmişlik hat safhadadır. Tanrı Babil 

kulesindeki dil kargaşasını ceza olarak vermiştir. 3-Delikanlılık çağı; İbrahim‘den 

Davut‘a kadar olan dönemdir. Kanunlara bağlı yaşayan insanlar Tanrı‘nın vaatlerini 

sezmeye başlamışlardır. 4-Olgunluk çağı; peygamberlerin ortaya çıktığı dördüncü 

devir, Davut‘tan Babil Esirliğine kadar sürmüştür. 5-Bu dönem Babil Esirliğinden 

İsa‘nın görünüşüne kadar sürmüştür. 6-Son dönem ise İsa ile başlar, dünya tarihinin 

sona ermesiyle bitecektir.‖
56

 

 

Tarihin bu şekilde dönemlere bölünmesi, tarihçiliğin gelişimi açısından 

önemli olmakla birlikte, bunun daha çok peygamberler ve ruhban sınıf üzerinden 

yapılmış olması, dinin araştırmalar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu, ortaçağda tarih yazıcılığının, kilisenin kontrolü altında olduğunun da 

bir kanıtıdır. Bu dönemde tarih, insanlığın kurtuluşa ermek üzere eylemde 

bulunmasının bir aracı olarak iş görmüştür. Kutsal kitaplarda anlatılan mucizelerin, 

peygamberlik hikayelerinin sağlam temellere dayandırılması ve inandırıcılığının 

artırılması gereği, Hıristiyan tarihçilerin araştırmaya yönlendirilmelerini sağlamıştır. 

 

―Hıristiyanlık çerçevesinde oluşan Ortaçağın feodal toplumunda, geçmişe özlem ve 

buna bağlı olarak geçmiş araştırmaları önemli bir özellik olarak öne çıkar. Kilise, 

kutsal kitaplarda anlatılan olayları kanıtlamak için tarih araştırmaları yaptırmış ve bu 

kaygılarla oluşan kitaplar önemli bir külliyat oluşturmuştur … Peygamberin, 

havarilerin ve azizlerin hayatları tarihçiliğin başlıca konuları arasında olmuştur. 

Tarih olaylarının geçiciliğini örnek göstererek, insanın ve dünyanın sonlu olduğunu, 

tarihi hikayeler anlatarak canlı tutmuşlardır … Tarih yazıcılığında kaygı, kurtuluş 

ilkelerini temellendirmek ve yeryüzü devletinin kötülüğünü kanıtlamak olmuştur.‖
57

 

 

Hıristiyan tarihçiliğinin bir başka özelliğiyse, Yunan-Roma tarihçiliğinde 

gördüğümüz destansı anlatım özelliklerini korumak, özellikle peygamberler ve devlet 

adamları üzerinden kahramanlık hikayelerini sürdürmektir; yani Hıristiyan tarih 

anlayışında henüz bilimsel tarihin adımlarına geçiş yaşanmamaktadır. Bilimsel bir 
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tarih yazımının temel öğeleri olarak nesnellik ve eleştirellik yeteri kadar 

olgunlaşmamıştır. 

 

―Orta Çağ tarih yazımı bir bakıma Helen ve Roma tarih yazımının bir devamıdır. 

Yöntem değişmeden kalır. Orta Çağ tarihçisi hala olguları konusunda rivayete 

bağımlıdır ve o rivayeti eleştirmek için hiçbir etkili silahı yoktur … Kendisine 

ulaşmış olan rivayetlerin gelişmesini incelemek ya da onları oluşturucu öğelerine 

ayırmak için elinde hiçbir araç yoktur. Tek eleştirelliği … bilimsel olmayan, dizgeli 

olmayan, kişisel bir eleştirelliktir. Öte yandan, çoğu kez dikkate değer bir üslup 

becerisi ve imgelem gücü gösterir.‖
58

 

 

Collingwood‘un bu pasajında görüldüğü gibi, Yunan-Roma tarihçiliğinin en 

önemli özellikleri Ortaçağ Hıristiyan tarihçiliğinde de sürdürülmüştür. Yani, bu 

dönemde tarihçilik örneklerinin çeşitliliği artmakla birlikte, geleneksel teknikler de 

devam etmiş, özellikle peygamberler ve krallar üzerine yazılan hikayelerle Hıristiyan 

halkın etkilenmesi amaçlanmıştır. Bıçak, bu dönemde de hikaye etme ve halkı 

etkilemenin tarihçilikteki önemini şöyle açıklamıştır: 

 

―Tarih yazıcılarının benimsedikleri yazma yöntemlerinin çeşitliliği de, o zamanlar 

masal anlatma veya masal dinlemekten duyulan evrensel hoşnutluğa tanıklık 

etmektedir. Evrensel tarihler veya adına böyle denilenler, ulus tarihleri, kilise 

tarihlerinin yanında basit haberlerin yıllar itibarıyla toplandığı kitaplar da tarih kitabı 

sayılmıştır. Tarih yazıcılığında azizlerin ve kralların biyografileri önemli bir yer 

tutmuştur. Ancak, yazılan biyografiler efsane ve masallarla doldurulmuştur.‖
59

 

 

 Yunan-Roma tarihçiliğinin en belirgin özelliklerinden biri olarak mucize ve 

kehanetlerin tarih anlatımında kullanılmasına, halkı etkileme ve Tanrı sevgisine 

yöneltme amacı taşıyan Hıristiyan tarihçiliğinde de rastlanır. Bu durum, tarihçiliğin 

henüz tam anlamıyla bir dönüşüm geçirmediğini göstermekle birlikte, Vico‘nun 

evrensel tarihinin ilkelerini belirlemesine de yardımcı olur. Nitekim Vico, Yeni 

Bilim‘de, tarih sorununda önemli bir yer verdiği mucize ve kehanetlerin toplumlar 

üzerindeki rolü problemini, Yunan-Roma ve Hıristiyan tarihçilik örneklerinden 

türetmiş olmalıdır. Breisach, tarihsel açıklamayı, İlahi Kudret‘in tasarılarını açığa 
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kavuşturmakla bir tutan Hıristiyan tarihçiler için, kehanetlerin önem taşıdığını, çünkü 

bunların bazı seçilmiş, özel kişilerin Tanrının planlarını bir nebze olsun 

görebildikleri durumlar olduğunu anlatmaktadır. Ona göre, bu mantıktan hareketle, 

Hıristiyanlar Eski Ahit‘teki pek çok kehanetin Yeni Ahit‘teki başlıca olayı –İsa‘nın 

gelişini- önceden haber verdiğine inanıyorlardı; gerçi daha önce Kilise Babaları ve 

erken dönem Hıristiyan tarihçileri, İncil‘deki kehanetleri İncil sonrası dönemdeki 

olaylara ışık tutmakta kullanmışlardı. Mucizeler, yani gündelik yaşamın olağan 

akışını bir süreliğine askıya alan o tanrısal kaynaklı olaylar için anlamlı tarihsel 

açıklamalar yapıldığı pek enderdi. Erken dönem Hıristiyan tarihçilerinin bildirdiği 

çok sayıdaki uğursuz belirti ise, tarihsel açıklama olarak kehanetlerden ve 

mucizelerden bile daha az değere sahipti ve olayların akışında tam olarak nasıl bir rol 

oynadıkları konusunda tarihçiler, antikçağdaki selefleri kadar kuşkuluydular. 

Breisach bunların, ya Tanrının gelecekteki olaylara ilişkin uyarıları ya da bir olayın 

önemini doğrulayan unsurlar olduğunu söylemektedir. Ona göre bunların hepsi, 

getirdikleri açıklamalardan çok kendileri açıklanmaya muhtaç olgulardı.
60

 

 Mucizelerin anlatımına ve kehanetlere, Tanrısal inayetin dışavurumu 

anlamını yükleyen ve bunları aktarmayı borç bilen Ortaçağ Hıristiyan tarihçileri için 

esas kaygı, Tanrısal inayetin tarihteki tezahürlerini ortaya koymak ve insanı imana 

yönlendirmektir. Bunun için tarihçiliğin asıl ödevi çoğunlukla ihmal edilir. Bu 

düşünceye göre insan eylemleri tarihsel bir değere sahip değildir, burada değer 

taşıyan, Tanrı‘nın kayrasıdır. Bu nedenle tarih de, insan eylemlerinin veya aklın 

kendini gerçekleştirme biçiminin sistemli bir şekilde incelenmesi değil, Tanrı 

tarafından belirlenmiş olan olguların yine Tanrı‘nın inayetine bağlı olarak 

açıklanması denemesi olmaktadır. Collingwood, Ortaçağ Hıristiyan tarihçilerinin 

tutumunu şu sözleriyle eleştirmektedir: 

 

―[…] insan eylemlerinin gerçek ayrıntısı onlar için görece önemsizleşmiş, tarihçinin 

o baş ödevini, gerçekte olup biteni keşfetmek için sonsuz zahmetler çekme 

gönüllülüğünü ihmal etmişlerdir. Gerçek tarihsel olguların sahici ve bilimsel bir 

incelemesini istemiyorlardı; onların istediği, tanrısal niteliklerin tam ve bilimsel bir 
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incelemesi, iman ile aklın çifte temeli üzerine güvenle kurulmuş, tarihsel süreçte ne 

olmuş olması gerektiğinin a priori belirlemelerini sağlayacak bir teolojiydi.‖
61

 

 

Hıristiyan tarihçiliğinin bu özellikleri, kilise tarafından yönlendirilmiş olması 

ile ilişkilidir. Her ne kadar Hıristiyan tarih yazımı bazı yöntemsel özelliklerini 

Yunan-Roma‘dan devralmış olsa da, tümüyle Yunan-Roma tarihçiliğinin devamı 

sayılamaz. Yeni tarihçilik, dönemin koşullarına uygundur. Breisach, bu tarih 

düşüncesinin Yunan-Roma tarih düşüncesinden ayrıldığı noktayı şöyle açıklamıştır: 

 

―Tanrı, İsa Mesih olarak yeryüzünde yaşamıştı. Bu, dünyanın yaradılışından 

başlayarak, İsa‘nın ikinci kez dünyaya geleceği güne (Parousia) kadar olmuş ve 

olacak olaylar arasında merkezi bir konuma sahipti; bu nedenle Hıristiyanların 

insanlık tarihini, Yunanlıların ve Romalıların yaptığı gibi, sabit bir insan doğasının 

sonsuz tezahürleri olarak görmeleri olanaksızdı. Aksine tarih, Kutsal Kitap‘ta 

belirtildiği gibi, belli bir başlangıç noktasından, nihai bir amaca doğru seyrediyordu 

ve arada, bu çok önemli olay olmuştu.‖
62

 

 

Bu pasajdan da anlaşıldığı gibi, Hıristiyan tarih anlayışı ile Yunan-Roma tarih 

anlayışı arasındaki farklılık, insan anlayışlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

Yazarlar, genellikle Hıristiyan tarih yazıcılığının temel kaygılarını anlatırken 

hemfikirdirler. Bu tarihçiliği yönlendiren tek şeyin, Hıristiyanlık öğretisi ve buna 

bağlı insan anlayışı olduğu ve tarihçilerin bir anlamda din adamı gibi iş gördükleri 

söylenebilir. Ancak bütün bunlara rağmen, Hıristiyan tarihçiliğinin, tarihçiliğin 

gelişimine önemli katkıları olduğu da söylenmelidir. 

 Hıristiyan tarih yazıcılığının tarihçiliğe en önemli katkısı, kaynak 

kullanımında titizliğe verilen önemle ortaya çıkar. Bunun en büyük nedeni, 

kullanılan kaynakların, yukarıda da söylendiği gibi, kutsal kitaplar olmasıdır. Tevrat 

veya İncil‘in yanlış yorumlanması, büyük sorunlar doğuracağından, tarihçilerin bu 

konuda titiz davranmaları beklenmiştir. Breisach bu durumu şu şekilde açıklar: 

 

―Hıristiyan inancı gibi, Hıristiyan tarih yorumları da başlıca tarihsel kaynak olarak, 

iki kitabıyla birlikte –Eski ve Yeni Ahit- İncil üzerinde temellendirilmişti. İşte bu 

yüzden, Hıristiyan tarih yorumları, ta başından beri, ‗‘katıksız‘‘ metnin aranması ve 
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bunun doğru bir biçimde yorumlanmasıyla yakından ilişkili olmuştu … Kutsal 

gelenekte hatanın bedeli çok ağırdı; vahiyleri çarpıtmak ve havarilere saygısızlık 

etmek tehlikesi vardı. Batı dünyasında daha sonraları yapılan metin eleştirilerinin bir 

kısmının temelinde, Yahudi ve Hıristiyanların o devirdeki ‗‘katıksız‘‘ metne ulaşma 

kaygısı vardı.‖
63

 

 

 Dine ilişkin kaygılarla şekillenen bu tarihçilikte en azından tarihsel bilginin,-

ki bu özellikle yaratılış hikayesi üzerine temellenir- güvenilirlik sorunu açısından 

önem taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak bunun dışında, Hıristiyan tarihçiliğinde Yunan-

Roma‘ya oranla pek büyük bir gelişmeyle karşılaşılmadığı da söylenebilir. Öte 

yandan, bu tarihçiliğin bilimsel tarihçiliğe yönelmesinde, özellikle kilisenin tekelinde 

olmanın getirdiği bazı engeller de vardır. Breisach, bu engelleri şöyle anlatır: 

 

―İlk Hıristiyanlar arasında, İsa‘nın ikinci kere dünyaya gelip bin yıl daha 

yaşayacağına iman etmiş olanlar için, yakında gerçekleşmesi beklenen bu olay, 

tarihin sonunu getirecekti … Fakat bu bin yıl inancında olanların, bir Hıristiyan 

tarihyazımı geliştirmeleri pek olası değildi, çünkü geleceğin böyle kesin ve kısa 

kesilmesi geçmişi, geleceği ve içinde yaşanan zamanı birbiriyle bağdaştırma hevesi 

bırakmıyordu. Tarih yazımının önündeki buna benzer bir başka engel de İsa‘yla 

birlikte gelen kesiklilik üzerinde fazlaca durmaktı; bu da geleceği değil, geçmişi 

kısaltıyordu.‖
64

 

 

Tarih düşüncesini insanın cennetten kovuluşu ile başlatan ve İsa‘nın doğumu 

ile dönüştüren Hıristiyan tarih düşüncesine göre insan, bu düşmüşlükten İsa‘nın 

yakın gelecekte yeniden doğmasıyla kurtulacaktır ve bu beklenti, geçmiş, şimdi ve 

gelecek boyutunda temellendirilmesi gereken zamanın, geleceğe odaklı oluşuna yani 

tek bir boyuta yönelmesine sebep olmuş, bu nedenle tarihçilerin görevi geçmişin 

anlatısından çok, geleceğin tasvirini yapmak olmuştur.  

Hıristiyan tarihçiliğinin bu temel özellikleri bağlamında bizi en çok 

ilgilendiren şey, Giambattista Vico‘nun, Hıristiyan tarih anlayışından ne kadar 

etkilenmiş veya bu tarih anlayışına ne tür eleştiriler getirmiş olabileceğidir. 

 Vico‘nun, evrensel-sonsuz tarihin ilkelerini belirlerken, Yahudiler ile gentil 

uluslar olmak üzere insanlığı ikiye ayırması, tarihin ilkelerini gentil ulusların yaşama 

düzeninde araması ve her ne kadar kitaplı dinler aracılığıyla oluşturulmuş tarih 
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düşüncesini geride bıraksa da, tarihin ilkelerini evlilik, din ve ölüm törenleri olarak 

belirlemesi, dinin toplumsallaşma üzerindeki etkilerini göstermesi açısından 

önemlidir. Vico‘nun tarihçiliğinde akla verdiği önem ile aydınlanma ruhunu taşıdığı 

söylenebilirse de, dinin rolünü bu denli önemsemesi, onun Yahudi-Hıristiyan tarih 

anlayışından etkilendiğini gösteren bir delildir. Öte yandan, Vico‘nun tarih 

düşüncesinin ne tam anlamıyla döngüsel, ne de tam anlamıyla çizgisel olması da, 

aydınlanma ve Hıristiyan Ortaçağının tarih anlayışlarından eşit oranda etkilenmiş 

olabileceğini düşündürebilir. Vico‘nun adeta Yunan-Roma, Hıristiyan ve Yeniçağ 

tarih anlayışlarında bir senteze giderek, sarmal bir tarih modeli ortaya koyduğu 

söylenebilir.  

Vico‘nun, Hıristiyan tarih modeline eleştirisi, tarihçiliğin, kilise öğretisinin 

yerini korumada ve insanlığı Hıristiyanlığın ilkelerine uygun şekilde eylemeye 

yöneltmede, bir araç olarak kullanılması üzerine olabilir. Nitekim Vico‘nun Yeni 

Bilim‘deki en önemli sorunu, tarih bilgisinin güvenilirliğini, insanlık tarihi örneği 

üzerinden temellendirmektir. Ancak Hıristiyan tarihçiliği, fazlasıyla kilisenin 

etkisinde görünmekte ve bilimselliğe geçişi güçleştirmektedir. Vico‘nun tarih 

modelinde insan, Hıristiyan modelinin aksine, -her ne kadar inayetin ışığından 

yararlansa da- etkin eylemde bulunan ve eyleminin sorumluluğunu taşıyan toplumsal 

bir varlıktır. Oysa Hıristiyan tarih düşüncesi, insanı, tarihsel varlık alanında edilgin 

bir yapının içinde tutar. Bu da, Vico‘nun insan, tarih, bilgi ve bilim anlayışlarına ters 

düşen bir yapıyı oluşturur.  

Vico‘nun Yeni Bilim’de inayete verdiği önem, onun Hıristiyan tarih 

anlayışından etkilendiği sonucunu peşinen çıkarmamıza izin vermez; çünkü 

Hıristiyan tarih anlayışına göre Tanrısal inayet, tarihteki tek belirleyici güçtür, Vico 

için ise inayet, kendini insanın toplumsal yaşamında açığa vuran ve Nuh tufanından 

sonra devleşen insanların yeniden kültür dünyalarını oluşturmalarını sağlayan bir 

yardımcı güç, bir yol göstericidir ve burada inayetin Hıristiyan tarih anlayışındaki 

belirleyiciliği yoktur, Vico‘ya göre tarih insanın rasyonel edimleri aracılığıyla ortaya 

çıkan bir yapıdır. Bu nedenle Hıristiyan tarih anlayışının Vico üzerindeki etkisi 

ancak kutsal kitabı da bir tarihsel veri olarak kabul etme, Nuh tufanını insanlaşmada 

bir milat olarak alma ve inayeti yol gösterici ilke olarak belirleme konularında kısmi 

bir etki olarak nitelendirilmelidir. 



 38 

Vico‘nun tarih anlayışında Yeniçağ‘ın yani kendi döneminin insan ve tarihe 

bakış açısı, kuşkusuz Yunan-Roma ve Hıristiyan tarih anlayışlarından daha etkili 

olmuştur. Şimdi bu alanı incelemek yerinde olacaktır. 

 

 

1.3. Yeniçağda Tarih Anlayışı 

Vico‘nun tarih sorununa yaklaşımını ve ‗‘Yeni Bilim‘‘ kavramının içeriğini 

anlayabilmek için, Yeniçağda tarihe bakış açısını incelemek gerekir. Yeniçağdaki 

bilimsel gelişmeler, düşünürlerin temel ilgisini fizik bilimleri alanında toplamıştır. 

Vico‘nun temel kaygısı ise, ulusların ideal sonsuz tarihini belirlemek olduğundan, 

tarihe nasıl baktığını, bir disiplin olarak tarihten ne ölçüde söz ettiğini anlayabilmek, 

bu kaygıyı dönemin koşulları bağlamında incelemekten geçer. Düşünürlerin kendi 

dönemlerinin özelliklerini taşımaları ve dönemlerindeki problemlere çözüm 

aramaları fikirlerinden hareketle, bu bölümde Yeniçağ‘ın tarih düşüncesini anlamaya 

ve açıklamaya çalışacağız.  

Yeniçağ terimi, geniş bir zaman dilimini kapsar. Genel eğilime uyum 

sağlayacak olursak, Rönesans dönemini de Yeniçağ içinde incelememiz gerekir. 

Rönesans‘la birlikte evren tasavvurunda ortaya çıkan değişmeler, tarih görüşlerini de 

etkilemiştir. Bir yandan, geleneksel görüşler devam ederken, öte yandan yeni keşifler 

ve yaklaşımlar tarih düşüncesini beslemiştir. Yeniçağ büyük bir entelektüel 

değişimle gelmiştir. Breisach, bu dönemin özelliklerini şöyle anlatmaktadır: 

 

‗‘[…] araştırmacılar ve düşünürler, doğa ve evren hakkında yeni görüşler 

ediniyorlardı; eski klasik yapıtlar daha önce hiç görülmemiş bir şevkle yeniden ele 

alınıyor, eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriliyor ve göklere çıkarılıyordu; bin yılı 

aşkın bir zaman süren Latin Hıristiyan birliği sona ermişti ve insan yaşamının temel 

çerçevesi olarak ortaya çıkmaya başlayan devlet, devletin idaresi, ortak kimlik, örf, 

adet ve kanunlar hakkında yeni tartışmaları gündeme getirmişti.‘‘
65

 

 

Breisach‘ın bu pasajından hareketle bu dönemde bilime ilişkin tartışmaların 

dışında, kültürel öğelere ve toplumsal koşullara dair tartışmaların da yapıldığını 

söyleyebiliriz. Yeniçağ başlarında özellikle hümanist hareket aracılığıyla tarihe bakış 
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açısı farklılaşmaya başlamıştır. Her ne kadar aniden ve tümüyle Ortaçağ Hıristiyan 

tarih anlayışından bir kopuş yaşanmadıysa da, hümanistler aracılığıyla yeni bir tarih 

modeli geliştirilmeye başlanmıştır. Bunun temelinde de, şüphesiz insan anlayışındaki 

değişme vardır. İnsan artık tüm eylemleri ile tarihe can veren unsur, tarihsel varlık 

alanının kurucu unsuru durumuna gelmeye başlamıştır. Bu dönemde Tanrı‘nın tarihe 

müdahalesine ilişkin görüşler etkisini yitirmeye başlamıştır. Hümanist hareket, 

Hıristiyan tarih anlayışından çok, Eski Yunan ve Roma‘nın tarih anlayışına yakın 

durmaktadır. Bu dönemde klasik metinlerin incelenmesine yönelik araştırmaların 

artması bunun bir göstergesidir. D.Özlem, bu dönüşümün temelinde yatan 

hümanizmin tanımını şöyle vermektedir: 

 

―Hümanizm, bir bakıma kendisini edilgin bir dünya tablosu içinde hisseden 

Rönesans insanının bu edilginlikten kurtulma ve modern bir terimle ‗birey‘ olma 

çabalarını içerir. Bu bakımdan hümanizm, Hıristiyan dogmalarını dışlamamakla 

birlikte, bu dogmaların baskısı altında kalmaksızın ‗insan sorunu‘nu ele alma, 

‗insanın neliği (mahiyet)‘ini bağımsızca araştırma isteğinin ürünü sayılabilir. Bu 

bağımsız araştırma isteğini doyurma konusunda ise hümanizm, model olarak artık 

Ortaçağı değil, Ortaçağı atlayarak Antikçağı alacaktır.‘‘
66

 

 

Hümanist hareketin temelinde, ‗bir akıl varlığı olarak insan’ düşüncesi yer 

almaktadır. Böylelikle tarih de, Tanrı‘nın inayeti aracılığıyla değil, daha çok, insanın 

aklı aracılığıyla gerçekleşen eylemlerin alanı olmaya, Hıristiyan tarih anlayışındaki 

edilgin insanın yerini, eylemlerinin sorumluluğunu alabilen insan anlayışı almaya 

başlamıştır. Ancak burada Hıristiyan tarih anlayışının tümüyle reddedildiği 

söylenemez; özellikle de kilisenin yüceltilmesi görevi yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu eğilim, Rönesans‘la gelen dönüşümle azalmış, 17. Yüzyıla 

gelindiğindeyse, doğaya ve tarihe ilişkin açıklamaları etkileyecek yeni bir insan 

anlayışına olanak vermiştir. Özlem bu dönüşümü şöyle anlatmaktadır: 

 

―Ortaçağ paradigmasında insanın konumu edilgindi. Her şeyin Tanrı tarafından 

yaratıldığı ve yönlendirildiği inancı, insanın evrendeki rolünü pasifleştiriyordu. Bu 

paradigma, Rönesans‘la birlikte dönüşmeye başlamıştır … Onyedinci yüzyılda, doğa 
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olaylarını ilahi hikmete başvurmaksızın doğal nedenlerle açıklamak gibi yeni bir 

eğilim vardı.‘‘
67

 

 

Tarih düşüncesi açısından, Rönesans‘ın insan anlayışının etkisi önemlidir. 

Zira, insana bakış açısı, tarihe bakış açısını belirler. Ancak, şunu belirtmek gerekir ki, 

tarihçilikteki dönüşüm, insan anlayışındaki dönüşümle tam anlamıyla paralel 

gelişmemiş, Ortaçağ‘ın insan anlayışı etkisini bir süre daha sürdürmüştür. 

Yeniçağdaki insan anlayışının, Ortaçağ‘ın insan anlayışından en büyük farkı, insanın 

Tanrı karşısındaki rolünün artık o kadar da küçümsenmiyor oluşudur. Collingwood, 

Rönesans‘la birlikte eskilerinkine dayalı insancı bir tarih görüşüne dönüldüğünü, 

insan eylemlerinin artık tanrısal bir plana oranla küçük görülmediğini söylemektedir. 

Ona göre, Yunan-Roma düşüncesine duyulan yeni ilgiye karşın, Rönesans‘ın insan 

anlayışı Yunan-Roma anlayışından derinlemesine farklıdır, Rönesans tarihçisi için 

insan Eski Çağ felsefesince resimlenen, zekasının işleyişiyle eylemlerini denetleyip 

kendi yazgısını yaratan insan değil, Hıristiyan düşüncesince resimlenen, bir tutku ve 

itki yaratığı olan insandı ve böylece tarih insan doğasının zorunlu görünümleri 

sayılan insan tutkularının tarihi haline geldi.
68

 

Rönesans‘tan sonra artık insan, tarihte daha etkin konuma gelmiş, 

Aydınlanmayla birlikte, ‗bir akıl varlığı olarak insan‘ anlayışı etkisini artırmış, daha 

seküler bir dünya görüşü oluşmuştur. Aydınlanmanın insanı, Ortaçağ insanından 

farklı bir gayenin peşinde ilerlemektedir. Bu, Rönesans hümanizminden 

Aydınlanmaya doğru gelişen bir laikleşme sürecinin sonucudur. Bu süreç, tarih 

düşüncesini de kapsar. Tarihin yeni evren tasarımına göre sistemli bir disiplin haline 

gelmesi sürecini şu pasajda görebiliriz: 

 

―Laikleşme süreci içinde önce şunu saptıyoruz:  Historia, 15. Yüzyılın ortalarında 

artık üniversitede okutulan bir ders, bir üniversite disiplini olmuştur. Ama bu 

disiplinden anlaşılan şey, modern anlamıyla bir tarih bilimi değil, yine de Antikçağ 

ve Ortaçağın belirlediği bir konum içerisinde retorik (belagat) ve şiir sanatının 

yanında yer alan bir edebi türdür … Yani historia‘dan beklenen şey, hümanist ahlak 

öğretisini destekleyecek bir edebi yazıcılıktır. Ama bu laikleşme süreci içinde, 

giderek, kentlerin, prensliklerin ve hatta krallıkların tarihlerinin yazılmaya 
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başlandığı ve bunun bir ulusal tarihçiliğe doğru geliştiği saptanabilir … Ama bu 

tarih yazıcılığında da ahlaksal motifler ağır basar, olaylardan ders çıkarmaktan ve 

öğütçülükten vazgeçilmez.‘‘
69

 

 

Dindışı unsurların evren tasavvurunda etkisini artırması, şüphesiz durup 

dururken gerçekleşmez. Evren tasavvurundaki bu laikleşmede özellikle toplumsal 

koşullar etkilidir. Din çatışmalarının artması, kilisenin baskıcı tutumunun yol açtığı 

bunalımlar, Avrupa insanının yeni coğrafi bölgeler ve dolayısıyla yeni geçim 

kaynakları keşfetmeye başlaması, kilise otoritesinden uzaklaşmayı beraberinde 

getirir. Bunun önemli bir sonucu da, kilisenin dikte ettiği tarih anlayışından 

uzaklaşan Avrupa‘nın, keşfedilen yerlerdeki insanların tarihine merak salmasıdır. 

Hampson, bu dönemde yeni ülkelere yerleşen Avrupalılar‘ın yerel dilleri 

öğrendiklerini, yabancı kültürleri inceleyip bulgularını Avrupa‘da yayımlamaya 

başladıklarını ve bilginlerin de İslamiyet gibi başka kültürlere bu kitapların etkisi 

altında yeni bir biçimde bakmaya başladıklarını söylemektedir.
70

 Burada 

Müslümanlar veya Kızılderili yerlileri gibi, Avrupalılara yabancı halkların yaşama 

biçimlerinin keşfi, insan anlayışının sınırlarının genişlemesinde önem taşımıştır. 

Özellikle keşiflerin etkisi, Yeniçağda yeni bir insan anlayışı oluşmasını sağlamış, 

milletlerin ortak değerleri tarih düşüncesi açısından önem kazanmaya başlamıştır. Bu 

ortak değerlerin keşfi, olayların gerçek nedenlerinin anlaşılmasına yönelik bir 

çabanın gelişmesinde rol oynamıştır. Bütün bunlar, düşünürlerin yeni tarih modelleri 

ve tarih düşünceleri geliştirmelerini de sağlamıştır. Özellikle toplumsal alana ilişkin 

pragmatik kaygılar tarih düşüncesinde ön plana çıkmış, örneğin Machiavelli, tarihi, 

politikanın bir aracı olarak kullanmayı önermiştir. Özlem, Machiavelli‘ye göre tarih 

yazıcılığının ‗‘devletler arasındaki düşmanlık ve ikiliklerin nedenleri‘‘ni politik 

açıdan araştırması gerektiğini ve ona göre böyle bir politik tarih yazıcılığının, her 

şeyden önce geçmişi doğru olarak bilme ihtiyacında olan devlet adamlarına 

pragmatik bir hizmet sunacağını aktarmaktadır.
71

 

Machiavelli‘de örneğini gördüğümüz gibi tarih, devletlerin sağlam temeller 

üzerine oturtulmasının bir aracı olmuştur. Toplumların saygın bir köken ve örnek bir 

                                                 
69

J. Hennig,Die Geschichte des Wortes ‘Geschichte’, 1936, s. 514, Aktaran Özlem, a.g.e., s. 46-47. 
70

Hampson, a.g.e., s. 23. 
71

Özlem, a.g.e., s. 47. 



 42 

devlet yapısına sahip olmaları geçmişte olduğu gibi, bu dönemin de önemli kaygıları 

arasındadır ve bu anlamda tarih bir araç olarak kullanılmaktadır. Toulmin, Atina‘da 

Thucydides gibi, Rönesans İtalyasındaki Machiavelli ve Guicciardini gibi siyaset 

filozoflarının da siyaset yorumlarını tarihsel tecrübeye dayandırdıklarını 

söylemektedir.
72

 

 Machiavelli‘nin Yeniçağın tarih düşüncesi açısından önemli olan bir başka 

özelliği, tarihte belli kanunlar aramış olmasıdır. Tarihte de doğa yasası türünden 

kanunlar bulunması, bir bilim olarak tarihin güvenilirliğini artıracaktır; ancak 

Machiavelli‘nin daha çok, devlet yapısının sağlam bir temele dayandırabilmesi amacı 

ile tarihte belli yasalar aradığını söylemek yerinde olacaktır. Breisach, 

Machiavelli‘nin, hümanist tarih yazımının olayları tek tek şahısların veya 

‗‘toplulukların‘‘ edimleriyle açıklama girişiminin çok ötesine geçerek, insani 

olaylardaki sürekli değişimi belirleyen kanunları keşfetmek amacıyla tarihe 

eğildiğini ama yine de Livius üzerine yazdığı Tez‘lerinde belirttiği gibi, Roma 

tarihini, ders alınacak başlıca kaynak olarak gördüğünü söyler.
73

 Yani onun tarihe 

bakışı, yine siyaset için tarihin araç olmasının ötesine geçmemiştir; bu nedenle bir 

devlet modeli olarak Roma‘yı ele almıştır. Ancak devlet fikrini belirleyen de bu 

dönemin insan anlayışıdır. Breisach bu durumu şöyle açıklamıştır: 

 

―Hümanist tarihçiler, tarihsel açıklamalarında Yunan ve Roma modellerine ağırlık 

verdikçe, insani olguların anlatılarına egemen olan İncil merkezli, ortaçağ modelleri 

geri plana düşmüştü. Tanrı ile insanoğlu arasındaki ilişki gene merkezde olmakla 

beraber, daha çok ima yollu belirtiliyordu ve bireyin ruhunda ve kafasında, olayların 

nedeni olarak görülen birçok unsur -akıl,hırs,irade- kalabalığı içinde adeta dışarıda 

kalıyordu.‘‘
74

 

 

Yeniçağda tarih araştırmaları bu türden bir insan anlayışına dayanmaktadır. 

Bu dönemde özellikle eski metinlerin yeniden incelenmesi ile, insana eylemlerinin 

sorumluluğunun yüklenmesi arasında paralellik vardır. Kilise tarihçiliğinden 

uzaklaşma ile birlikte, dil, hukuk, inanç unsurları gibi pek çok kültürel öğe tarihçilik 
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açısından önem kazanmış ve tarih araştırmalarında insana dair pek çok unsur göz 

önüne alınmakla birlikte, eleştirellik de ön plana çıkmıştır. Kültür öğelerinin ait 

oldukları dönemin özellikleriyle ilişkili olarak incelenmesi gerektiği düşüncesi, bu 

dönemde objektif tarihçiliğin gelişmeye başladığının göstergesidir. Breisach bu 

gelişmeyi şöyle anlatmıştır: 

 

―Hümanistler, antikçağın düşünsel yapıtlarını ‗‘arılaştırmak‘‘ üzere eski 

metinlerden, sonraki kuşakların yaptığı tüm değişiklik ve ilaveleri çıkarırken, bunu, 

yeni bir ‗‘kulağa doğru gelip gelmeme‘‘ esasına dayanarak yapmışlardı. Belli bir 

dönemde yaşayanların, belli bir biçimde cümle kurduklarını, belli bir kelime 

dağarcığına sahip olduklarını ve bunları belli bir tarzda kullandıklarını anlamışlardı. 

Dolayısıyla, örneğin Cicero‘nun işlerinden, M.Ö. birinci yüzyıla yabancı olan tüm 

terimlerin, cümle kuruluşlarının veya fikirlerin ayıklanması gerekiyordu.‖
75

 

 

Metin eleştirisinin önem kazanmasına bağlı olarak başta dil olmak üzere 

kültür öğelerine ilgi artmış, ayrıca eski metinler ve belgelerin bildirdiklerinin doğru 

olup olmadığı hakkındaki sorgulamalar da çoğalmıştır. Ancak, bu dönemde 

Rönesans‘ın tarih düşüncesi ile gelen bu gelişmelerin karşısında, kilise tarihçiliğini 

korumaya yönelik tavırlar da vardır. Özlem, bu durumla ilgili olarak, Reformcuların 

historia‘yı hümanistlerden farklı yorumladıklarını ve tarihin yeniden ‗tanrının yapıtı‘ 

olarak görüldüğünü, tarih yazıcılığının ‗‘hıristiyan ahlakı ve eğitimi açısından 

niteliği‘‘ üzerinde durulduğunu söylemektedir.
76

 Bir yanda hümanistlerin eleştirel 

tarihe ilişkin tavırları ile kilise yanlılarının tavırları arasındaki uyuşmazlık, öte yanda 

kilise yanlılarının kendi içlerindeki çatışma bu yeni tarih anlayışının şekillenmesini 

zorlaştırmıştır. Augustinus‘un ortaçağda yaptığı Tanrı Devleti-Dünya Devleti ayrımı 

bu dönemde toplumsal alanda belirginleşmiştir. Özellikle Protestanlar ve Katolikler 

arasındaki çatışmada, taraflar, birbirlerini Augustinus‘un dünya devleti olarak tabir 

ettiği yapının içine atmaya ve kendilerinin doğru yolda olduğunu kanıtlamaya 

çalışırlarken, tarihi araç olarak kullanmış ve kendi tarih görüşlerini oluşturmuşlardır. 

Bıçak, tarih düşüncesini etkileyen bu mezhepler arasındaki çatışmayı şöyle 

açıklamaktadır: 
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‗‘Reform sonucu ortaya çıkan Protestanlık, dini açıdan ‗‘doğuştan günah‘‘ inancını 

reddetmiştir. ‗‘Doğuştan günah‘‘ın reddi, kilisenin halk üzerindeki hem maddi hem 

de manevi baskısını kırmıştır … Protestanlığın getirdiği en önemli ilkelerden biri de, 

kurtuluşun kilise aracılığıyla değil de, doğrudan İncil’i okuyarak ve İncil ilkelerine 

göre yaşayarak mümkün olacağıdır. Her insanın Tanrı‘nın sözlerini okuyup anlama 

ve yorumlama yeteneğinin olduğunun kabulü, Protestanları, Katoliklere karşı 

güçlendirmiş ve rahipleri dolayısıyla Kilise‘yi, Tanrı‘yla insan arasından çıkarmıştır. 

Böylelikle, Kilise ve ruhban sınıfı etkisizleştirilmiştir. Bununla birlikte, Reform 

hareketi, kaynaklarını Kutsal Kitap’ta aradığından Yahudi-Hıristiyan geleneğine 

bağlı kalmıştır.‘‘
77

 

 

Protestanlığın, Katolik öğreti karşısında ortaya çıkışı, kavgalar ve kilisenin 

rolü toplumsal dönüşümü beraberinde getirmiştir. Bu dönüşümde Protestan öğreti, 

aydınlanmanın akılcılığa dayalı tarih anlayışını da etkilemiş, ‘’bir akıl varlığı olarak 

insan’’ düşüncesinin yeni tarih anlayışının temel taşı olarak belirmesinde etkili 

olmuştur. 

Toplumsal alandaki bu çatışmalar, tarih felsefesinin problemleri açısından 

önem taşımıştır; çünkü bu durumda tarihin epistemolojik açıdan sorgulanması 

gerekmiştir. Yeniçağ filozofları, tarihe verdikleri değer açısından iki kısımda 

incelenebilirler: tarihsel bilginin değerini kabul edenler ve doğa bilimleri karşısında 

tarihin değerini reddedenler. Bacon ve Descartes bu iki ucun temsilcileri 

sayılabilirler. Bacon, tarihi, güvenilir bir bilgi alanı olarak kabul etmiştir. Onun için 

tarih, geçmişe ilişkin bilgilerin saklandığı belleğin bir ürünüdür ve eğer 

önyargılardan uzak durarak tarihsel varlık alanına yönelebilirsek, bize sağlam bilgiler 

sunabilir. Böylece Bacon, dönemin akıl anlayışı ile tarih düşüncesini bağdaştırır 

görünmektedir. İnsan bu bakış açısına göre, hem eylemleri ile tarihi oluşturan ve hem 

de belleği aracılığıyla tarihsel bilgiyi canlı tutan varlık olması bakımından, kültür 

alanındaki değerini artırmıştır. Bacon, tarihi, hatırlama ile, bellek ile birlikte işleyen 

bir süreç olarak görmüştür. Collingwood, Bacon‘ın bu görüşüne göre, tarihin asıl 

işinin geçmişi gerçekte olduğu gibi, gerçek olgularıyla anımsayıp kaydetmek 

olduğunu söylemektedir. Ona göre Bacon‘ın burada yaptığı şey, tarihin, her şeyden 

önce, geçmişe kendisi için ilgi duymak olduğunu vurgulamaktır ve bu, tarihçinin asıl 

işlevinin olguları gözden geçirerek tanrısal bir planı ortaya çıkarmak olduğu 
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düşüncesini yadsır, burada tarihçinin ilgisi olguların kendisinedir.
78

 

Bacon‘ın tarihe bakışı, sağlam bilgi arayışı içinde ve ilahi değil, insani bir 

bakış açısı olarak ele alınmalıdır. Bu bakış açısına göre tarihçi, olguları nesnel bir 

gözle değerlendirmektedir. Bu bağlamda Bacon‘ın yöntemi de, hem doğayı hem de 

tarihsel varlık alanını kapsayacak şekilde işletilecektir. Breisach bunu şöyle 

açıklamıştır: 

 

―Bacon‘a göre doğrunun aranışı, sırf merak gidermek uğruna girişilen bir iş değildi; 

dünyayı ıslah etmek, hatta onu Adem‘in Cennetten Kovuluşu‘ndan önceki durumuna 

getirmek umudu vardı. Dünyayı araştırma ve incelemede, tümevarım yöntemini 

savunmuştu. Bunun yolu, olguları gözlemlemekten geçiyordu; her olgu, bir olayın 

tipik bir göstergesi olsun veya olmasın, mutlaka dikkate alınmalı; böylece elde 

edilecek ipuçlarından genellemelere gidilmeliydi. Spekülasyon ve sistem inşasıyla 

uğraşmayan ‗‘deneysel felsefe‘‘, tarihin ruhu ve üretiliş tarzıyla uyumluydu.‖
79

 

 

Breisach‘a göre tarihin ruhuna uygun bu felsefi araştırma, tarihsel olguların 

da insanın yararına kullanılmasına yöneliktir. İnsan sistemli bir araştırma yoluyla bu 

dünyanın hakimi olabilir ve burada tarihe özellikle ders verme anlamında büyük rol 

düşmektedir. Vico da, Bacon‘ın yöntemini tarihsel araştırma için uygun bulduğunun 

ipuçlarını vermiştir. Özellikle tarih araştırmasında dillerin kökenlerine, sözcüklerin 

etimolojilerine bakmak, yöntem açısından yol göstericidir ve Bacon‘ın yöntemi bu 

alana da uygulanabilir. Vico‘nun bu yönteme değer vermesinin sebebi, ulusların 

dünyasını anlamada aracı olan kurumları olgusal olarak görme imkanı 

sağlamasıdır.
80

 

Bacon‘ın tarihi, yöntemini uygulamaya değer bir alan olarak görmesinin 

karşısında, Descartes‘ın tutumu aksi yöndedir. Descartes için tarih, sürekli değişim 

içinde ve tekrarlanamaz olaylardan oluşan bir alan olarak, bize sağlam bilgiler 

sunamaz. Özlem, Descartes için her ‗‘tarihsel haber‘‘in kuşku götürür olduğunu 

söyler; çünkü historik bilgi, seçilmiş tarihsel olayların bilgisidir. Bu seçimde ise 

tarihçinin öznel ilgileri kadar bilgi ve malzeme eksikliği de rol oynamaktadır, 

Descartes için historia‘nın değeri, geçmiş yüzyıllarda kalmış ‗‘büyük insanlarla 
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konuşmamızı sağlaması‘‘nda ve geçmişin olaylarından ders alınacak düşünceler elde 

edilmesinde belirir.
81

 

Descartes, tarihe didaktik bir değer yükler. Tarihsel varlık alanına 

yöneldiğimizde, pratik bazı yararlar sağlayabiliriz ancak o alana ilişkin bilgi her 

zaman sorgulanmaya açık olmalıdır. Bu nedenle de, matematiğin ilkeleri türünden 

ilkelere tarihsel varlık alanında ulaşılamaz. Collingwood, Descartes‘ın tarihe ilişkin 

görüşlerini şöyle anlatmaktadır: 

 

―Bacon gibi Descartes da şiiri, tarihi ve felsefeyi birbirinden ayırıyor ve buna bir 

dördüncüsünü, ilahiyatı ekliyordu; ama yeni yöntemi, bu dört şey arasında üç ana 

bölümü matematik, fizik ve metafizik olan felsefeye uyguladı yalnızca, çünkü yalnız 

orada güvenilir ve kesin bilgiye ulaşmayı umuyordu. Şiir, diyordu bir disiplinden 

çok bir doğa vergisidir; ilahiyat, vahye inanmaya dayanır; tarih, ne denli ilginç ve 

öğretici olursa olsun, yaşamda pratik bir tutumun oluşmasında ne denli değerli 

olursa olsun, hakikat iddiasında bulunamaz, çünkü betimlediği olaylar hiçbir zaman 

tamı tamına onun betimlediği gibi olmamıştır. Yani Descartes‘ın tasarladığı ve 

gerçekte yol açtığı bilgi düzeltiminin tarihsel düşünceye katkıda bulunması 

düşünülmemişti, çünkü Descartes, kesin konuşursak, tarihin bir bilgi dalı olduğuna 

inanmıyordu.‖
82

 

 

 Collingwood‘un açıklamalarına göre Descartes tarihi yalnız tecrübeyi 

geliştiren bir şey olarak görmektedir ve bir bilim olarak tarih fikrine karşıdır. Bu 

görüşü nedeniyle Vico Descartes‘ı eleştirecektir. Descartes, Metot Üzerine 

Konuşma‘da tarihi, yöntemini uygulayacağı alanın dışında tuttuğunu şöyle ifade 

etmiştir: 

 

―Fakat, dillere; hatta eski kitaplarla tarihleri ve masalları okumaya oldukça zaman 

verdiğimi sanıyordum. Çünkü, geçmiş yüzyılların yazarlarıyla konuşmak seyahat 

etmekle hemen hemen aynı şeydir. Kendi gelenek ve göreneklerimiz hakkında daha 

sağlam bir yargıya varmak ve hiçbir şey görmeyenlerin yaptığı gibi modalarımızın 

tersi olan her şeyin gülünç ve akla aykırı olduğunu sanmamak için, başka ulusların 

adetleri ve ahlakı hakkında bazı şeyler bilmekte yarar vardır. Fakat, insan 

seyahatlere çok zaman harcayınca, sonunda kendi ülkesine yabancı olur; ve geçmiş 

yüzyıllarda yapılan şeylere fazla merak gösterince, kendi yüzyılında olup 

bitenlerden pek bilgisiz kalır. Masalların, bir çok olayları, aslında mümkün 

olmadıkları halde mümkünmüş gibi hayal ettirmeleri bir yana; en sadık tarihler dahi, 

olayları okunmaya daha layık hale getirmek için, onların değerini değiştirip 
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arttırmasalar bile, hemen her zaman en adi ve en az tanınan halleri ihmal ederler en 

azından; böylece, geriye kalan kısım da artık olduğu gibi görünmez olur, bu yüzden 

kendi gelenek ve göreneklerine tarih kitaplarından çıkardıkları örneklere göre, düzen 

verenler romanlarımızdaki kahramanların acayipliklerine düşmekten ve güçlerini 

aşan tasarılar kurmaya sürüklenmekten kurtulamazlar.‖
83

 

 

Descartes burada tarihin ders verme niteliğine gönderme yaparak, tarihe aşırı 

ilgi ve gerçek ile masalı ayırt edememe durumunun, insanı yanılgıya iteceğini 

söylemektedir. Bu yanılgının nedeni de, tarihsel alandaki olguların tekrarlanamayışı 

nedeniyle, güvenilirliğin tarihçiye bağlı olmasıdır. Tarih araştırmasında da çoğu kez 

öznellik işe karışmakta ve Descartes‘ın bu pasajda söylediği gibi öznel tavırlar ve 

abartılar, okuyucunun ilgisini çekerken aynı zamanda onu tarihe 

yabancılaştırmaktadır. Onun tarihe değer vermemesinin sebebi budur.   

Descartes ve Bacon‘da iki zıt halini gördüğümüz Yeniçağ‘ın tarih görüşü, 

dönemin felsefesinden bağımsız olarak anlaşılamaz. Her dönemde felsefi araştırmada 

olduğu gibi, Yeniçağda da epistemolojik araştırmalar önemini korumuş ve 

düşünürlerin tarihe bakış açıları, artık tarihin bir bilim olup olmadığı sorusunun 

cevabını verecek niteliğe ulaşmıştır. Kimi düşünürler tarihsel bilgi alanının 

güvenilirliğini kabul ederken, kimileri bu alanın doğa bilimleri ile kıyaslandığında, 

özellikle deneye açık olmadığından güvenilir bilgiye sahip olamayacağını kanıtlama 

çabasındadır. Ancak bu zıt kutupların bağdaştırıldığı görüşler de vardır. Leibniz‘in 

tarih anlayışı buna bir örnek sayılabilir. Özlem, rasyonalizm yüzyılı olarak 

tanımlanan on yedinci yüzyılın tipik bir filozofu olarak nitelendirdiği Leibniz‘in, bir 

rasyonel bilme yanında bir historik bilme’yi kabul ettiğini söylemektedir. Bu 

açıklamaya göre historia, tekil önermelerden hareket eder ve bu önermeler gözleme 

ilişkindirler; bunlardan endüktif yolla tümel önermelere geçilir. Historik bilme, buna 

göre gözlemden endüktif yolla tümel önermelere giden bilme tarzı olarak, Bacon‘un 

ve Hobbes‘un ‗bilimsel‘ dedikleri bilme tarzıdır; ama Leibniz, rasyonel bilmeyi 

İngiliz empiristlerinin ‗bilimsel‘ dedikleri historik bilmeden kesinlikte ayırır. Ona 

göre rasyonel bilme, kendi doğrusunu varlıkta (essentia) bulur; historik bilmenin 
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doğrusu ise varlığın dış görünümünde, varoluştadır (existentia).
84

 Ancak bu bakış 

açısında, tarihsel bilgi dışlanmaz. Ona göre tarihsel olgulara ilişkin bilgi vardır ancak 

varlıkla ilgili olmadığından kesin olamaz. Bu durumda da tarihin bu özellikleri, onu 

Yeniçağın bilim anlayışı bağlamında bilim yapmaya yetmez.  

 

―Leibniz‘e göre mantıksal açıdan bakıldığında, tarihsel bilgiyi olasılık kavramı 

altında değerlendirmek gerekir. Çünkü tarihsel bilgi, rastlantısallığın ve olumsallığın 

bilgisidir. Bu bakımdan, mantıksal açıdan ancak bir ‗olasılı tarih bilgisi‘nden 

(probabilitates historica) söz edilebilir.Teknik ve yöntembilimsel açıdan 

bakıldığında ise, tarihsel bilginin ancak arşiv çalışmaları ve kaynak eleştirisi … 

yoluyla elde edilebileceği açıktır. Bunlar ise geçmiş hakkında asla yeterli bilgi 

vermezler … Leibniz Pufendorf‘la birlikte, böylece tarihin ancak sınırlı ve daima 

eksik kalacak olasılı bilgiler üretebilen bir etkinlik, bu sınırlılık içinde bir ‗bilim‘ 

olabileceğini belirtir.‖
85

 

 

Leibniz‘in bu düşünceleri ile, Yeniçağ‘ın tarihe bakış açısını yumuşattığını ve 

böylelikle bu dönemde tarih düşüncesinin dönüşmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu 

dönüşüme bağlı olarak adını anmak gereken, Yeniçağ felsefesinin özellikle 

epistemolojik yanını belirleyen filozoflardan biri olan Locke da, D. Özlem‘e göre, 

historik bilgiyi, ‗doğa bilimi‘ni örnek alan bir ‗bilim‘ kavramı altında, ‗güvensiz 

bilgi‘ saymış ve ‗bazı durumlarda‘ historik bilgiye başvurmaksızın hareket etmenin 

yanlış olacağını belirtirse de, ilke olarak tarihin bildirdiklerine tam bir güvenin söz 

konusu olamayacağını söylemiştir.
86

 Leibniz‘de olduğu gibi Locke‘un da, tarih 

bilgisini tümüyle dışladığı söylenemez. Dönemin siyasetle uğraşan diğer düşünürleri 

gibi Locke da, tarih sorununa bu bağlamda yaklaşmıştır. Daha da önemlisi, onun 

bilgi öğretisi tarihin değerini belirleyecek niteliktedir. Locke, idelere ilişkin 

düşüncelerinde, tarihin bir bilgi alanı olup olmadığı sorusunu örtük olarak 

tartışmaktadır, çünkü doğuştan ideler fikri reddedildiğinde, tarihsel varlık alanı, 

tecrübeye dayalı bilgilerin önemli bir dayanağı haline gelecek; doğuştan idelerin 

varlığı durumunda ise bu değeri yitirecektir. 

Yeniçağda tarihin değeri farklı epistemolojik incelemeler aracılığıyla 

belirlenmiştir ancak tarihin bir bilim olup olmadığına ilişkin net bir yargıya varıldığı 
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söylenemez. Yine, İngiliz empirist filozoflarından Hume, ancak bir insan doğası 

bilimi üzerinden tarihsel bilgiye ulaşabileceğimizi varsayar ve bunu da psikoloji ile 

bağlantılandırır. Özlem, Hume‘un, tarihsel olaylara nüfuz edebilmek için, bu 

olayların taşıyıcısı olarak ‗insan doğası‘nı öne almak gerektiği yönündeki 

düşüncesinden söz etmektedir; çünkü tarihsel olayları, insan eylemleri ve insan 

davranışları yönlendirir. Özlem, Huma‘a göre, insani eylemlerin ve davranış 

tarzlarının kökeninde yatan içgüdüleri tanımak için en uygun yolun ise, psikolojiden 

geçtiğini söylemiştir. Buna göre tarihsel olayların niteliğini ve bu olaylardaki 

nedenselliği kavrayabilmek için, bu olaylarda yer alan ‗aktörler‘in yani insanların 

eylemlerinin hangi psikolojik etkenlere bağlı olduklarını saptamak gerekir. Bu 

bağlamda Hume için tarih, psikolojiye bağımlı olarak çalışması gereken bir 

disiplindir ve yine Hume‘a göre, doğa gibi doğanın bir parçası olarak insan da aynı 

nedensellik yasalarına bağlıdır. Bu yüzden insan psikolojisinin bağlı olduğu yasalar 

açığa çıkarıldıkça, tarihsel olayların niteliği de daha açık olarak 

anlaşılacaktır.
87

Bütün bunlar, Hume‘un tarihe bakış açısını ve tarih belgelerinin 

güvenilirliği tartışmasındaki görüşünü,onun bilgi anlayışıyla bağlantılı olarak ele 

almak gerektiğini gösterniştir. Collingwood bunu şöyle açıklamıştır:  

 

―[…] tarihçinin verileri kendisine doğrudan algıyla veriliyor, bunlar Hume‘un 

izlenim dediği şeyler; önünde gerçekten birtakım belgeler görüyor…Bu izlenimler 

Caesar‘ın belli bir zaman ve yerde öldürüldüğüne inanmasına niye neden oluyor? 

Hume‘un yanıtı kolay : Bu görülür işaretlerin birtakım tasarımları çağrıştırması 

belleğimizin tanıklık ettiği bir olgu sorunudur; çağrışım değişmez olunca, 

başlangıçta o sözcükleri kağıda işlemiş olan insanların onlara bizim vereceğimiz 

anlamı verdiklerine inanırız; böylece de onların, doğru olduğunu varsayarak, 

söyledikleri şeye, yani Caesar‘ın o zaman ve yerde öldüğünü sahiden görmüş 

olduklarına inandıklarına inanırız.‖
88

 

 

Tarihsel olguların bilgi sorunu ile bağlantılandırılarak açıklanması denemesi, 

tarih düşüncesinde görüldüğünü söylediğimiz dönüşüm açısından önem taşımaktadır. 

Yukarıdaki pasaj, Hume‘un tarihsel bilgi alanını güvenilir bulduğuna işaret 

etmektedir. 
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Bütün bunlardan hareketle Yeniçağ tarih anlayışına ilişkin şöyle bir 

değerlendirmede bulunulabilir: Yeniçağ tarih anlayışı, bir yanda, dindarlar arasındaki 

çatışmalar, öte yanda devletlerin kendi iç çatışmaları ve bunların arasında, olup 

bitenler üzerine düşünen, sağlam bir bilgi ve yöntem arayışında olan Yeniçağ 

filozoflarının epistemolojileri bağlamında çok yönlü olarak şekillenmiş, öte yandan, 

tarihçiliğin gelişiminde, ulusların kendi kökenlerini saygın bir soya dayandırma 

umudu etkisini sürdürmekle birlikte, milli çatışmaların çözümü için tarihi belgelerin 

denetlenmesi ve eleştirel gözle değerlendirilip kullanılması önem taşımıştır. 

Aydınlanmayla birlikte artık tarih görüşleri, ilerleme ülküsüne hizmet edecek 

biçimde şekillenmeye başlamış, tarih düşüncesi, akılcılığın etkisini artırmasıyla 

belirlenmiştir. Aydınlanmada da yine tarihin değerinin ne olduğu tartışılmış, tarih 

araştırmaları, ideal toplumsal düzen için araçlar bulmak üzere harekete geçirilmiştir. 

Özlem, bu dönemde ortaya çıkan bu bakış açısını Rousseau üzerinden şöyle 

anlatmaktadır: 

 

―J.J.Rousseau, 1750‘li yıllarda, çağının ilerlemeye duyduğu inanca az çok karşıtlık 

içinde, insanın doğuştan iyi olan doğasının toplum haline gelme süreci içinde 

bozulduğu, tarihin aslında insanın bu bozuluşunun tarihi olduğunu söyler. Ama bu 

bozulma ve yozlaşma kaçınılmazdır. Çünkü toplum halinde yaşama, insana, doğal 

yanını ve mutlu bencilliğini dizginlemesini öğretmiştir.‖
89

 

 

Rönesans‘la başlayan laikleşme çabaları aydınlanmada son şeklini alır, artık 

Hıristiyanlığın etkisi Aydınlanma düşünürlerini tümüyle terk etmiştir ve –görünürde- 

başta din (kilise) olmak üzere dogmatik olan her şeye karşı bir tepki ortaya çıkmıştır. 

Hatta bu tepki, aydınlanmanın tanımına da dahil olmuştur. Collingwood, 

Aydınlanma‘dan, on sekizinci yüzyıla özgü olan, insan yaşamı ile düşüncesinin her 

yanını laikleştirme çabasının anlaşıldığını söylemektedir.
90

Aydınlanma 

düşünürlerinin tarihe yönelik tavırlarını ise şöyle değerlendirmiştir: 

 

―Tarih ile tarih adına, karanlık ve uzak dönemlerin tarihini yeniden kurma işini 

ısrarla sürdürme adına yeterince ilgilenmiyorlardı. Voltaire on beşinci yüzyılın 
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kapanışından önceki olaylar hakkında güvenle temellendirilmiş hiçbir tarihsel 

bilgiye ulaşılamayacağını açıkça ilan ediyordu … tarihle ilgilenmeye ancak tarihin 

kendilerininkine benzer bir modern ruhun, bilimsel bir ruhun tarihi olmaya başladığı 

noktada başladılar. İktisadi terimlerle, aydınlanmış despotluk ruhu demekti bu. 

Kurumların, kendi tarihsel gelişmesi içinde bir halkın ruhunca yaratılmış olduğu 

konusunda hiçbir kavramları yoktu; o kurumları, zeki düşünürlerin bulduğu ve 

böylece insan kitlelerini aldattığı ilginçlikler, ustalıklar diye tasarlıyorlardı.‖
91

 

 

 Şüphesiz bu, aydınlanmanın, ‗yeni‘ olana ilgisinin bir sonucudur; çünkü 

‗eski‘ ilerlemeyi sağlayamaz. Reform sonrası kutuplaşmanın bir benzeri de, 

aydınlanma düşünürleri arasında görülür. Bunların bir kısmı, yeni olmayan her şeyin 

terk edilmesi, güvenilmez bilgiler yığını olarak tarihin, toplumların ilerlemeleri 

açısından bir değeri olmadığı düşüncesindeyken, bir başka kısım hala tarihin değerini 

korumaya çalışır. Bu kutuplaşma içinde, tarihe ilişkin farklı bakış açıları ve tarihsel 

olayları farklı şekillerde yorumlama çabaları ortaya çıkar. Örneğin Montesquieu, 

tarih olaylarını doğal etkenlerle açıklama çabası güder. Collingwood, 

Montesquieu‘nun, uluslar ve başka başka kültürler arasındaki farklılıkları kavrama 

becerisi olduğunu ama bu farklılıkların temel yapısını yanlış anladığını söylemekte 

ve Montesquieu‘nun onların tarihini insan aklına başvurarak açıklamak yerine, bu 

tarihin iklim ve coğrafyadaki farklılıklardan ileri geldiğini düşündüğünü 

aktarmaktadır. Collingwood‘a göre bu durumda tarihsel olayların açıklaması, doğa 

dünyasının olgularında aranmaktadır ve tarih böyle tasarlandığında, kurumların kendi 

gelişme akışı içindeki insan aklının özgür buluşları olarak değil, doğal nedenlerin 

zorunlu etkileri olarak göründüğü bir çeşit doğal insan tarihi ya da antropoloji haline 

gelecektir, tarihsel değişmeler ise tek ve değişmez bir şeyin, insan doğasının farklı 

uyarıcılara farklı tepki gösterme biçimleridir yalnızca.
92

 

Montesquieu‘da sıradışı bir örneğini gördüğümüz aydınlanmanın tarihe 

yönelik bu bakış açısı, ilerleme ülküsü bağlamında gelişen bir altın çağ arayışının da 

temelindedir. Collingwood‘a göre, insan doğasının bilimindeki ilerleme, o çağın 

düşünürlerinin on yedinci yüzyıl bilim adamlarının fiziğin temel yasalarını 

keşfetmelerine bakarak çok olanaklı gördükleri keşfe, insan doğasının görünümlerini 

yöneten yasaların keşfine dek giderse, mutluluk çağı gerçekleşecektir. Dolayısıyla, 
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on sekizinci yüzyıl ilerleme anlayışı, doğanın bilgisi ile zihnin bilgisi arasındaki aynı 

yanlış benzeşime dayalıydı; insan zihni kendini daha iyi anlamaya başlarsa, böylece 

yeni ve farklı biçimlerde işlemeye başlayacaktır. On sekizinci yüzyıl düşünürlerinin 

amaçladığı kendinin bilgisini edinmiş bir insan ırkı, o zamana dek bilinmeyen 

biçimlerde eyleyecek, bu yeni eyleme biçimleri yeni ahlaki, toplumsal ve siyasal 

sorunlar doğuracak, mutluluk çağı da her zamankinden kat kat uzak olacaktır.
93

 

Görüldüğü gibi, Rönesans‘tan 18.Yüzyıl aydınlanmasına kadar tarihe ilişkin 

farklı bakış açıları geliştirilmiştir. Bu süreçte dikkati çeken nokta, her ne kadar tarihe 

bir bilgi alanı olarak belli dönemlerde önem verilmiş olsa da, bir bilim olarak 

temellendirilebilmesi için, Vico‘ya kadar herhangi bir girişimin düşünürlerce 

gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Tarih daha çok 18. yüzyılda önem kazanmış, 18. 

Yüzyılla birlikte toplumsal varlık alanına ilgi artmaya başlamıştır. Vico da, fizik 

bilimleri alanında büyük ilerlemelerin sağlandığı böyle bir dönemde, fiziğin 

karşısında bir toplumsal bilimin kurulup kurulamayacağı tartışmalarının 

başlangıcındaki isimlerden biri olmuş ve özellikle, bilgi anlayışına bağlı olarak 

geliştirilen tarihe bakış açılarını, kendi bilgi anlayışı aracılığıyla eleştirmiştir. 

Ateşoğlu, Kartezyen geleneğe göre insanın, adeta tarihsizliğe mahkum, kendi içine 

kapalı, kendinden menkul bir varlık olarak tasavvur edildiğini söylemiş ve Vico‘nun 

bu bakış açısına karşı eleştirisinin, insan etkinliklerinin nedenlerinin bireysellikte 

değil, sosyallikte kavranabileceği yönünde olduğunu belirtmiştir.
94

 Bir dönemin tarih 

anlayışı, insan anlayışından bağımsız olarak kavranamayacağından, Vico da dönemin 

tarih anlayışını insandan ve bilgiden yola çıkarak eleştirmiş, bu eleştiriyi, insanın 

ancak kendi yaptığını bilebileceği görüşüne dayandırmıştır. Bu anlamda Vico‘nun 

tarih felsefesinin babası olarak kabul edilmesi dikkate değerdir. 

 

1.4. Yeniçağ’da Bilim Anlayışı 

Bu kısımda, Vico‘nun döneminin bilim anlayışı karşısındaki tavrını ve ‗‘Yeni 

Bilim‘‘ kavramının içeriğini anlayabilmek için, Yeniçağ‘ın bilim anlayışı dönemin 

temel problemleri açısından tartışılmaya çalışılacaktır. Burada belirtmemiz gereken 
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önemli noktalardan biri, tartışmak istediğimiz dönemin hangi yılları kapsadığıdır. Biz 

bu dönemi, özellikle on yedinci yüzyıl ve on sekizinci yüzyılın başlarındaki bilim 

anlayışının temel özelliklerini anlayabilmek için, Rönesans‘ı da içine alacak şekilde 

tartışmayı amaçlıyoruz. Nitekim bu yüzyıllardaki bilim anlayışının kökenleri, 

Rönesans‘la gelen dönüşümlerde yatmaktadır.  

Yeniçağın bilimsel paradigmasını anlayabilmek için, astronomi ve fiziğe 

dayalı bilim anlayışını incelemek gerekir. Bu bilim anlayışı, Eski Yunan‘dan gelen 

evren tasavvurunun dönüşüme uğraması ve evrenin merkezinin dünyadan güneşe 

aktarılmasıyla biçimlenmiştir. Burada bilimsel dönüşümün gerçekleşmesinde rolü 

olan isimlerden ilki, Copernicus‘tur. Collingwood, Copernicus‘un yeni astronomisi 

ile dünyanın merkezinin yer‘den alınıp, gezegenlerin devinimlerinin güneş merkezli 

bir hipoteze dayalı olarak açıklandığını söylemektedir.
95

 Collingwood‘a göre 

Copernicus, dünyanın merkezini yerden güneşe almaktan çok, üstü kapalı olarak 

dünyanın bir merkezi olduğunu yadsımıştı. Buna göre de gezegenler, tanrısal bir töz 

taşımayıp, yer ile türdeş olmakta, her yerde aynı yasalar geçerli olmakta idi.
96

 

Collingwood, Newton‘un ay‘ı yörüngesinde tutan güç ile elmayı yere çeken gücün 

aynı olduğunu imgeleyebilmesini de Copernicus‘un yermerkezli (geosantrik) 

astronomiyi yadsımasına bağlamaktadır.
97

 Adıvar‘a göre, Copernicus‘un güneşi 

gezegenlerin yöneticisi olarak merkeze aldığı, matematik ve geometriye dayalı bilim 

anlayışı, Bruno‘nun sonsuz sayıda gezegen düşüncesi ile desteklenmiş
98

, Kepler ile 

bu sistem, dünyanın yörüngesinin daireden elipse döndürülmesi ile gelişmiş ve 

böylece dairenin Eski Yunan‘dan gelen kutsallığı, kaybolmaya yüz tutmuştur.
99

 

Bruno ile birlikte astronomide, yeryüzüne ait ve göksel tözler arasında 

nitelikçe bir fark olmadığına ilişkin kabul, sabit yıldızlar kümesini içerecek şekilde 

genişletilmiştir. Collingwood, burada maddi dünya dışında bir ilk devindiricinin 

varlığının da reddedildiğini ve her tekil şeyin ve devinimin kendi içinde ve kendi 

dışında bir ilkesi veya kaynağı olduğunu, burada Tanrı‘nın hem ilke hem neden 

olduğunu, doğanın her tekil parçasında içkin olan ilke, her tikel parçayı aşan şey 
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olarak neden olduğunu söylemektedir.
100

 Bruno‘nun bu düşüncesi, bu yeni bilim 

anlayışında Tanrı‘nın yerinin belirlenmesi açısından da önem taşır. Bu düşünürlerin 

Tanrı‘nın evren tasavvurundaki rolünü belirleme çabaları, hem içinde yetiştikleri 

inanç sisteminden, hem de kilisenin bilimsel düşünce üzerindeki gücünden 

kaynaklanmış olabilir. Adıvar, Kepler‘de de Tanrı‘nın önemli bir rolü olduğunu, 

Kepler‘in, güneş, yıldızlar ve esirden oluşan sistemini Ortaçağın baba-oğul-kutsal 

ruh üçlemesi ile ilişkilendirdiğini bildirmiş
101

 ve bunu, modern bilimin kökeninde yer 

aldığını düşündüğü ve XVI. yüzyılda oluştuğunu söylediği, yeni bilim olarak 

adlandırdığı bilim başlamadan önce, büyüyle karışık bir çeşit bilimin parlaması ile 

ilişkilendirmiş; bu bilime, doğaya karşı bir tutkunlukla birlikte, Tanrıyı her tarafta 

görmenin (vahdet-i vücut) de karıştığını söylemiştir.
102

 

Kepler‘in yeni bilim anlayışının şekillenmesinde önemli bir rolü de, üç ünlü 

yasasıdır. Bunlardan birincisi, gezegenlerin yörüngelerinin o zamana kadar sanıldığı gibi 

daire olmayıp bir elips şeklinde olduğuna ve güneşin bu elipsin odak noktalarından birinde 

bulunduğuna ilişkindi. Adıvar‘a göre, bu yasa ile, hem Yunanlılar hem de Ortaçağ bilginleri 

tarafından en tam, eksiksiz ve güzel şekil olarak düşünülen daireden uzaklaşılmıştır.
103

 

Kepler‘in ikinci yasası, bir gezegenin, eşit zamanlarda yörüngesi üzerinde çizdiği yayları 

sınırlayan güneş-gezegen vektörleri arasında kalan alanların birbirine eşit olduğudur.
104

 

Böylelikle, bütün gezegenlerin bir ilk hareket ettiricinin etkisiyle devindikleri düşüncesi 

yadsınmış oluyordu. Üçüncü yasa ise, tüm gezegenlerin dolanma sürelerinin karesinin, 

güneşe olan uzaklıklarının küpünün oranına eşit olduğudur. 

 Bu dönem düşünürleri incelendiğinde görüldüğü gibi hemen hepsinin temel 

kaygısı yeni bir astronomiye dayalı fizik bilimi ortaya koymaktır. Bu konudaki 

kaygılara yöntem fikrini ekleyerek genişleten isimler ise özellikle Bacon ve 

Galileo‘dur. Bundan önce yeni fiziğin biçimlenmesi sırasında deney ve gözlemin 

önemi ortaya çıkmıştır. Adıvar, Bacon‘ın, buna bağlı olarak, deney ve gözleme 

dayalı bir tümevarım önerdiğini ve deney ve gözlem sonuçları sıralandığında, hem 

olaylar arasındaki bağlantılara ve hem de bu bağlantıları tanımlayan yasalara 
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ulaşılabileceğini savunduğunu aktarmıştır.
105

 

Bacon‘ın doğaya bakış açısı da yöntem fikri ile ilişkilidir. Collingwood, 

Bacon‘ın doğadaki tüm niteliksel farklılıkları özü bakımından niceliksel olan veya 

matematiksel araştırmaya uygun olan yapısal farkların işlevi olarak kabul ettiğini ve 

bu nedenle tözün birliğine inandığını söylemektedir.
106

 Bacon‘ın doğanın 

açıklanmasında nicelikten çok nitelik farklılıklarını önemsemesi, Collingwood‘a 

göre, onun deneyci eğilime kaymasının nedeni ve matematiğin fizik bilimi açısından 

önemini kavrayamamasının sonucudur.
107

  Bacon‘ın etkisi ile artık insan anlayışının 

da dönüştüğünü ve insanın aklı aracılığıyla kavrayacağı doğa düzeninin ilkelerinin, 

insanın yararı için kullanılması gerektiği fikrinin ön plana çıktığını da görmekteyiz. 

Bacon bu düşüncesini, bilimlerin gerçek ve doğru hedefinin, yeni keşifler ve 

zenginliklerle insan yaşamını donatmak olduğunu söyleyerek ifade etmiştir.
108

 

Bu düşünceye göre doğa, insan içindir ve bilimler, insanın doğaya hakim 

olmasını sağlamalıdırlar. Losee, Bacon‘ın, insanın düşüşüyle birlikte doğa üzerindeki 

hakimiyetini kaybetmiş olma durumundan kurtulması gerektiğini düşündüğünü 

aktarmaktadır. Loose‘ye göre Bacon‘ın bu düşüncesi, formların
109

 keşfedilmesini 

bilimsel araştırmanın yalnızca yakın aracı haline getiriyordu; çünkü doğanın insanın 

amaçlarına hizmet eder hale getirilmesi, formlarla ilgili bilgi sahibi olmayı 

gerektiriyordu; yani bilimsel araştırmanın esas amacı doğa üzerinde güç sahibi 

olmaktı.110 Bacon, bu yöndeki esas kaygısı nedeniyle doğanın araştırılmasında 

tümevarım yöntemini önermiş ve bunu şöyle açıklamıştır: 

 

―Ortada gerçeği araştırmanın ve keşfetmenin sadece iki yolu bulunmaktadır veya iki 

yolu olabilir. Bunlardan biri, duyulardan ve tikellerden yola çıkarak en genel 

aksiyomlara doğru hızla ilerler; ve, ilkeler olarak kabul edilmekle beraber, 

tartışılmaz gerçeklik sanılan en genel aksiyomlardan ilerleyerek de aradaki 

aksiyomları keşfeder. İşte şimdi kullanılan yol budur. Öteki ise, duyulardan ve 

tikellerden başlayarak en genel aksiyomlara yükselene kadar aralıksız ve derece 
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derece artarak kendi aksiyomlarını kurar. İşte bu, doğru olmakla birlikte, henüz 

denenmemiş bir yoldur.‖
111

 

 

Bacon‘ın doğanın hangi yöntemle araştırılması gerektiğine dair bu düşüncesi, 

onun, deneyden edinilecek doğa bilgisinin güvenilirliğini sağlayacak uygun bir 

yöntem aradığını göstermektedir. Doğa bilgisinde deney ve gözlemin rolünün 

belirlenmesi ile gelişen yöntem anlayışlarından biri de, Galileo‘da karşımıza çıkar.  

Galileo ile birlikte, Bacon‘da eksik olduğu söylenen, doğanın matematiğe 

dayalı olarak incelenmesi gerektiği fikrinin, güçlenerek belirdiğini görmekteyiz. Bu 

fikre dayalı olarak geliştirilen yöntem ise, Adıvar‘a göre, Galile‘nin tek tek olayları 

gözlemle, inceleme ve yeniden denemek suretiyle, tam nicel yasalara varmasını 

sağlamış ve bu yöntem sayesinde bilim, çok büyük gelişmeler gösterdiği halde, 

yöntemin kendisi hemen hemen hiç değişmemiştir; Newton‘un, Maxvell‘in, 

Pasteur‘ün, Darwine‘in kullandığı hep bu yöntemdir.
112

  Galileo ayrıca, süredurum 

yasasını formüle etmekle, yani harekette bulunan cismin, dışarıdan bir etki olmazsa 

harekete devam edeceğini ve dinginlikte bulunan cismin de dışarıdan etki olmadıkça 

dinginlikte kalacağını söylemekle, Adıvar‘a göre, hem Aristoteles‘in, gezegenlerin 

hareketinin devamı için bir ilk hareket ettiriciye ihtiyaç olduğu şeklindeki görüşünün, 

yalnız hareketin başlaması ve yönünün değişmesi için geçerli olduğunu belirtmiştir 

ve hem de Newton‘un çekim yasasının temellerini atmıştır.Galileo ile birlikte 

doğanın matematiğe dayalı yasalardan oluştuğu fikri geçerlilik kazanmıştır. Adıvar, 

bu özelliklerinden dolayı Galileo‘yu yeniçağ biliminin babası saymıştır.
113

 Adıvar‘a 

göre ayrıca, Galileo‘nun deney ve gözleme dayalı yöntem fikri, onun, ölçülebilir 

olmayan şeyin bilinemeyeceğine ilişkin görüşü ile bağlantılıdır. Bu görüş de, 

doğanın matematik aracılığıyla kavranabileceği fikri ile birlikte düşünülmelidir. 

Collingwood, Galileo‘nun bu düşüncesini şöyle açıklamaktadır: 

 

―Doğanın gerçekliği matematik olgular içerir, doğada gerçek ve kavranabilir olan 

şey, ölçülebilir ve niceliksel olan şeydir. Renkler, sesler ve bunun gibi niteliksel 
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farklılıklara doğa dünyasında yer yoktur, bunların modifikasyonları ancak bizde, 

doğal cisimlerin bizim duyu organlarımız üzerindeki etkisiyle oluşur.‖
114

 

 

 

Collingwood‘un aktardığı bu düşünce, insanın bilme sürecindeki rolünü 

açıklaması bakımından da dikkate değerdir. Buna göre cisimler arasındaki niteliksel 

farklar olarak algılanan şeyler, insanın duyuları aracılığıyla, insanda oluşur. 

Collingwood‘a göre Galileo için Tanrı da insan da doğayı aşkın şeylerdir, çünkü 

doğa salt nicelikten oluşuyorsa onun niteliksel görünüşleri ona dışarıdan, onu aşan 

insan zihni tarafından verilmelidir. Collingwood, doğanın bilimsel bilginin konusu 

olabilmesinin koşullarını ilk kez kesin olarak Galileo‘nun temellendirdiğini 

düşünmüştür. Ona göre bu koşullar da, doğal gerçekliğin nicelikler toplamına 

eşitlenmesidir.
115

 Böylelikle doğa artık Eski Yunan‘da anlaşıldığı şekliyle bir 

organizma olmaktan çıkmış, bir makine olarak görülmeye başlamıştır.  

Doğanın bir makine olarak görülmeye başlanması ile insanın bu makineye 

nasıl hakim olacağı sorunu tartışılmıştır. Burada da özellikle Descartes‘ın res 

cogitans - res extensa ayrımı ile ruh ve beden iki töz olarak kendilerini 

göstermişlerdir. Bacon‘ın, doğanın insanın hizmetinde olması gerektiğine ilişkin 

düşüncesi, Descartes‘ta sözü edilen ayrım bağlamında yeniden değerlendirilir ve 

doğanın insanın bedensel yönü için gerekli olduğu, ruhun ise ancak felsefenin 

getireceği bilgelik ile beslenebileceği fikrine yer açılır.
116

 Bir akıl varlığı olarak 

insanın ön plana çıkmaya başlaması ve ruh-beden ikiliği ile açıklanması, burada 

gerçek anlamda bir tözün yadsındığını da göstermemekte, Tanrı Descartes‘ta gerçek 

töz olarak varlığını korumaktadır. Tanrı tarafından yaratılıp insana sunulmuş olan 

doğanın ilkeleri ise, Descartes‘a göre de matematikseldir. Bu nedenle, Descartes için 

matematik ve deney, doğanın incelenmesinin yani bilimin iki temel aracıdır.
117

 

Görüldüğü gibi Descartes, Galileo‘nun, doğanın kitabının matematik harflerle 

yazılmış olduğu şeklindeki görüşünü takip etmektedir. Dönemin bilim anlayışı 

açısından Descartes‘ta görülen farklılık, insanın doğaya hakim olma amacının 
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yanında, kendini bilerek yaşamasını da sağlayacak kurallar araması, yani insanın 

rolünün aktifleşmesidir. Burada artık, felsefe ile bilimin ayrılmazlığı söz konusudur. 

Descartes, aydınlanmanın aklını, şimdiden kurmak istemekte ve sağlam bilgiye 

ulaşmak için aklın nasıl yönlendirilmesi gerektiğini tartışmaktadır. Descartes‘ın şu 

pasajı, özellikle bilim anlayışı ve bilim ile felsefe arasında bu dönemde kurulan bağ 

hakkında bizi aydınlatabilir: 

 

―[…] bayağı ve eksik bilgiden başka bilgisi olmayan bir kimse, her şeyden önce 

kendine hayatının işlerini düzenleyen bir ahlak edinmelidir; … ilk işimiz de iyi 

yaşamamızı sağlamak olmalıdır. Bundan sonra mantık öğrenmelidir; ama iskolastik 

mantığını değil; çünkü o, bilinen şeyleri başkasına anlatmak vasıtalarını öğretmek 

veya bilinmeyen şeyler hakkında bir sürü düşüncesiz söz söylemekten başka bir işe 

yaramayan bir diyalektikten başka bir şey değildir, böylece sağduyuyu artırmaktan 

çok bozar; asıl öğrenilmesi gereken mantık, bilinmeyen hakikatları bulmak için, aklı 

iyi kullanmanın yolunu öğreten mantıktır; ve bu mantığı öğrenecek kimse, 

matematik meseleleri gibi kolay ve basit meselelerde onun kurallarını tatbik etmeyi 

öğrenirse çok iyi eder… Sonra, bu meselelerde hakikatı bulmağa alıştığı zaman, 

artık ciddi olarak gerçek felsefe ile uğraşmaya başlamalıdır. Bu felsefenin ilk 

bölümü metafiziktir. Metafizikte, bilginin ilkeleri vardır. Bu ilkelerde de Tanrının 

başlıca sanlarının, ruhumuzun ölmezliğinin ve bizde bulunan bütün açık ve basit 

fikirlerin açıklaması bulunur. İkinci bölümü fiziktir, bunda maddi şeylerin gerçek 

ilkeleri bulunduktan başka, genel olarak bütün evrenin nasıl kurulduğu da 

incelendiği gibi, yerin çevresinde bulunan diğer bütün cisimlerin, hava, su, ateş, 

mıknatıs ve diğer madenlerin tabiatı da özel olarak incelenir. Bundan sonra gene 

özel olarak, insana faydalı diğer bilimleri daha sonra bulabilmek için, nebatların, 

hayvanların ve hususiyle insanın tabiatını da tetkik etmeye ihtiyaç vardır. Böylece 

bütün felsefe bir ağaç gibidir: kökleri metafizik, gövdesi fizik ve bu gövdeden çıkan 

dallar da öteki bütün bilimlerdir, onlar da belli başlı üç dalda toplanabilir: hekimlik, 

makine ve ahlak. Burada kast ettiğim ahlak, diğer bilimlerin tam bir bilgisini 

gerektiren ve bilgeliğin en son basamağını teşkil eden en yüksek ve en tam 

ahlaktır.‖
118

 

 

Descartes‘ın bu pasajından hareketle, insanın doğaya kendi aklı aracılığıyla, 

sağlam bir yöntemle yönelmesi gerektiği ve felsefenin burada temel araç olduğunu 

söyleyebiliriz. Descartes‘ın burada bilimsel yöntem olarak önerdiği şey ise 

tümdengelime dayalıdır. O, açık ve seçik bilgi olarak tanımladığı bilgiye, her alanda, 

bu yöntem ile ulaşmayı hedeflemiştir. Descartes‘ın buradaki temel kaygısı, sağlam 

bilgiye ulaşmak için kullanılacak yöntemi temellendirmektir. Bu yöntemde 
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matematiğe verdiği önem, onun doğaya bakışının da bir göstergesidir. Onun fizik 

araştırmalarına verdiği önem, Metot Üzerine Konuşma‘da açıktır: 

 

―Fizik üzerine bazı genel nosyonlar edinince ve bunları bazı özel güçlüklerde 

denemeye başlayınca, bunların bizi nerelere kadar götürebileceğini ve bugüne kadar 

kullanılan ilkelerden ne kadar farklı olduklarını gördüm … bunlar bana hayat için 

pek yararlı birtakım bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu ve okullarda okutulan 

spekülâtif felsefe yerine bir pratiğinin bulunabileceğini ve bu pratik felsefe 

sâyesinde ateş, su, hava, yıldızlar, gökler ve bizi çevreleyen diğer bütün cisimlerin 

kuvvet ya da etkilerini, zanaatkârlarımızın çeşitli zanaatlarını bildiğimiz kadar 

seçikçe bilerek, onları elverişli oldukları bütün işlerde aynı tarzda 

kullanabileceğimizi, böylece doğanın efendisi ve sahibi olabileceğimizi 

göstermişlerdi. Bu ise, yalnız yeryüzünün nimetlerinden ve bütün kolaylıklarından 

zahmetsizce yararlanmayı sağlayacak sayısız teknik araçların icadı için değil, fakat 

özellikle ilk nimet ve hiç şüphesiz bu hayatın öteki nimetlerinin temeli olan 

sağlığımızın korunması için de arzu edilir bir şeydir : çünkü, zihin bile o derece 

mizaca ve vücut organlarının durumuna bağlıdır ki, eğer insanları şimdiye kadar 

olduğundan daha bilge ve daha becerikli kılacak bir yol bulmak mümkünse, bu yol, 

sanırım, hekimlikte aranmalıdır.‖
119

 

 

Bu noktadan itibaren artık fizik araştırmaların, doğanın insan yararına 

kullanılmasını sağlayacağı fikri ile birlikte, felsefe ve bilimin birlikte düşünüldüğü 

belirgin olarak kendini göstermektedir. Fizik nesnelerin ve olguların bilinmesi, 

insanın bu alana ilişkin sağlam bilgiler edinmesi, insanı doğanın hakimi yapabilir ve 

sağlığın devamı için bile bu bilgiler gereklidir.  

Fizik bilgiye verilen önem, Locke‘ta da kendini göstermekte ve o, bilgiyi, iki 

ide arasındaki uyuşma ya da uyuşmamanın veya bağlantının algılanması olarak 

tanımlamaktadır.
120

 Locke, bu algılamanın gerçekleşmesinde deneye öncelikli rolü 

vermiştir. Ayrıca Locke için, değişik kanıtlama yolları olan üç tür bilgi vardır: 

sezgisel, tanıtlamalı ve duyusal bilgiler.
121

 

Weber, Locke‘un bilgi anlayışını ve burada deneyin rolünü şöyle açıklamıştır: 

 

―Ruh başlangıçta düz levhadır (table rase). Bütün fikirlerimizin kaynağı, bütün 

bilgilerimizin temeli deneydir, yani dış ve duyulur şeyler üzerinde yahut ruhumuzun 
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iç işlemleri üzerinde yaptığımız gözlemlerdir. Dış şeyler için duyum, iç olgular için 

düşünme (la reflexion) : zihinde bu iki prensibin birinden gelmeyen tek bir fikir 

yoktur.‖
122

 

 

Locke‘a göre bilgi, ideler arasındaki bağlantının sezilmesiyle ortaya çıktığına 

ve ideler de doğuştan olmadığına göre, bilgimizin hiçbir öğesi apriori değildir;  

sağlam bilgi ancak deney aracılığıyla elde edilebilir. Hakkında deney ile sağlam 

bilgiye ulaştığımız alan ise doğadır. Böylelikle doğanın maddeci-mekanik 

algılanışına bir destek daha eklenmiştir. Bu dönemde insan aklı aracılığıyla 

kavranabilecek ve Tanrı tarafından yaratılmış olan mekanik evren tasarımına katılan 

bir başka isim olan Spinoza ise, tıpkı Newton, Leibniz ve Locke gibi, madde ve 

ruhun ayrı şeyler olduğunu ve kaynağını Tanrı‘dan aldığını savunmuştur. Spinoza‘ya 

göre ruh ve madde tek bir töze ait iki niteliktir, bu tek töz de Tanrı ya da Doğa‘dır.
123

 

Yani Spinoza için fizik dünya ile Tanrı‘nın bütünlüğü söz konusudur. Bu bütünlükte 

uzam olarak fizik dünya, düşünme olarak ise ruh dünyası içerilir.
124

 Benzer bir başka 

düşünce örneği, Leinbiz‘de karşımıza çıkmaktadır. Leibniz için de gerçeklik hem 

fiziksel, hem de ruhsaldır, hem uzama hem de düşünceye sahiptir. Gerçeklik 

monadlardan oluşur ve bunların her biri uzay açısından öteki noktalarla ilişkilidir ve 

çevresini kavrayan birer ruhtur. Leibniz‘in doğası, uçsuz bucaksız bir organizmadır 

ve bunun parçaları daha küçük organizmalardır, bunların içinde yaşam, gelişme ve 

çaba taşınır, bir ucunda tümüyle kuru bir mekanizm, bir ucunda yukarılara doğru 

sürekli bir itki ile ruhsal yaşamın gelişmeleri bulunur.
125

 Leibniz için, ruh ve beden 

arasında, monadların monadı olan Tanrı aracılığıyla kurulmuş bir uyum vardır, bu 

nedenle bedendeki bir darbeye ruhtaki bir acı eşlik eder.
126

 Leibniz‘in bu 

yaklaşımında özellikle ruhu ve Tanrı‘yı daha fazla ön plana çıkardığından, 

Hıristiyanlığın rolünün, diğer düşünürlere oranla daha fazla olduğu düşünülebilir. 

Adıvar, dönemin bilim anlayışının, başka deyişle doğa bilimi veya fizik 

biliminin kendini Newton ile tamamladığı söylemektedir. Newton, Galileo‘nun 

süredurum yasasını geliştirerek, her cismin, dışarıdan bir güç etki etmedikçe 
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dinginliğini veya hareketini koruyacağını söyleyerek formüle etmiş, ayrıca kitle ve 

moment kavramları ile hareketin doğasını açıklamıştır. Newton‘un, bir cismin 

momentinin değişme oranını, o cisme etki eden güçle orantılandırması ve etki-tepki 

prensibini geliştirmesi, fiziğin dinamik kolunun kurulmasını sağlamıştır. Astronomi 

ve fiziğin temelini oluşturan çekim yasası, Galile‘yle başlayan hareket yasaları 

düşüncesinin devamıdır.
127

 Ancak Newton‘un tüm bu kaygılarında da yine insan ve 

Tanrı dışta bırakılmış değildir. Collingwood, Galileo gibi Newton‘un da, doğayı 

Tanrı tarafından yapılmış ve insan tarafından renk, ses ve bunun gibi ikincil 

niteliklerle donatılan bir makine olarak gördüğünü söylemiştir.
128

 

Tüm bu incelemelerden hareketle, dönemin bilim anlayışının birikimli olarak 

ilerlediğini söyleyebiliriz. Collingwood, bu birikimin en önemli örneği olarak 

Newton‘u gösterir. Ona göre Newton, doğa felsefesini (veya bilim anlayışını) 

kendisinden öncekilerden devşirmiş, Descartes‘tan ‗evrensel bilim‘ düşüncesini, 

Bacon‘dan yöntem kurallarını, Galileo‘dan ise kozmolojiyi almıştır. Ayrıca, Yeni-

Epikurosçular‘ı da takip ederek, tüm cisimlerin boş uzay tarafından çevrelenmiş 

küçük parçalardan oluştuğuna inanmıştır.
129

 Biz burada Collingwood‘un bu 

eleştirisini, bilim anlayışının birikimli ilerlemesi fikri üzerinden değerlendirebiliriz.  

Dönemin bilim anlayışı açısından bir başka önemli nokta ise, yukarıda yer yer 

sözünü ettiğimiz felsefe ile bilim arasındaki ilişkidir. Burada, bilim anlayışından söz 

ettiğimiz her düşünürde doğanın felsefece temellendirilme arzusunu görmemiz, belli 

bir metafizik anlayışın içerildiğini fark etmemiz, dönemin bilimi için doğa felsefesi 

nitelendirmesini kullanmamıza olanak tanır. Bu dönemde henüz fizik biliminin kendi 

başına bir disiplin olarak kurulmadığını, yalnızca doğa felsefesi bağlamında 

matematiğe dayalı, maddeci-mekanik bir evren tasavvurunun oluştuğunu söylemek 

gerekir. Buradaki bilim anlayışının doğa felsefesi olarak adlandırılabileceğinin bir 

örneğini Newton verir. Onun bilim anlayışının ortaya konulduğu temel eserine 

verilen ad, Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri[Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica]’dir. Bu dönemde bilim, doğanın incelenmesi anlamına 

gelmiş, ancak insanın buradaki konumu da tartışılmıştır. 
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Yeniçağda artık düzenleyici ilkesini kendinde taşıyan bir doğa anlayışının 

yerini insan ve Tanrı tarafından düzenlenen bir doğa anlayışı almış ve bu anlayış 

bilgi açısından deneyin önemini ortaya çıkaran maddeci-mekanik doğa tasarımı ile 

birlikte gelişmiştir; yani Yeniçağın bilim anlayışının daha önceki bilim anlayışından 

farkı, madde anlayışına bağlı olarak gelişmiştir. Eski Yunan‘ın tek başına var 

olamayan maddesinin artık var olmak için bir biçime, bir forma ihtiyacı yoktur. 

Dünyanın yapısı niceliksel olarak tasarlanmıştır ve bu yapı matematik aracılığıyla 

anlaşılabilir; bu nedenle tüm bu düşünürlerin kaygısı, fizik dünyanın güvenilir 

bilgisine ulaşmanın olanaklılığını, insan aklı aracılığıyla, fakat Tanrı‘yı da tümüyle 

dışlamadan açıklamaktır. 

İnsanın bilimsel bilgi açısından konumunun tartışılması, aklın rolünü ön plana 

çıkarmış ve Rönesans ile başlayan bu süreçte, aklın ve insanın evrenin merkezine 

alınmasının son noktası olarak Aydınlanma anlayışı belirmiştir. Akıl, aydınlanmanın 

temel kavramıdır. On sekizinci yüzyıla kadar düşünürlerin temel ilgisi, fizik ve 

astronomi üzerine eğilirken, bu yüzyılda belirlenen aydınlanma düşüncesi 

aracılığıyla fizik biliminin karşısında, kültür bilimlerinin durumu da tartışılmaya 

başlanacaktır. İnsan artık doğaya hakim olma amacı dışında, dünyadaki konumunu, 

kendi kültürel var oluşunun da yardımıyla kavrayacaktır. Gökberk, doğa bilimleri 

alanında kabul edilen aklın üstünlüğünün, artık kültür dünyasına da geçeceğini şöyle 

ifade etmiştir: 

 

―Yeni doğa bilimi doğanın yapısını doğru olarak kavramakla insana doğa üzerinde 

egemen olmak yollarını açmıştı; bu da, insan aklının nesneler üzerinde egemen 

olduğu bilinç ve gururunu getirip yerleştirmişti. Şimdi yapılacak şey, doğa 

karşısında başarı kazanan aynı aklı kültür dünyasına da uygulamak, matematik doğa 

bilimine paralel olarak kültür bilimlerini de kurmak, kültür dünyasını da akılla 

aydınlatıp ona akılla egemen olmaktır.‖
130

 

 

 Bacon, Novum Organum‘da,  insanın, masumiyet durumunu ve yaradılış 

üzerindeki hakimiyetini yitirince bunları hayatta iki şey ile, yani din ve inanç ile 

sanatlar ve bilimler ile, kısmen de olsa yeniden elde edebileceğini ve bu amaçla 

tabiatın, insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için emek vererek zorlandığını 
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söylemektedir.
131

 Bu durumda tabiat, insanın bedensel yönünün ihtiyaçlarını 

karşılamak için var olur ve şimdiye kadar sözünü ettiğimiz tüm bilimsel çalışmalar, 

tabiattan faydalanma amacına dayanır. Ancak Yeniçağ‘da özellikle Descartes‘la 

başlayan süreçle insan, çift yönlü var oluşuyla ele alınmaya başlanmıştır. İnsanın 

ruhsal yönü, kültürel ürünlere ilişkindir ve Gökberk‘in belirttiği gibi Aydınlanma ile 

artık aklın kültür dünyasındaki egemenliği de tartışılmaya başlanmıştır. Gökberk, 

Aydınlanma‘yı, insanın kendi hayatının anlam ve düzenini aydınlatmak istemesinin 

bir sonucu olarak değerlendirmektedir, bu kaygıyı yaratan şey ise dönemin değer 

dönüşümleri ve yeni bir düzen arayışıdır.
132

 Bu arayış içinde insan aklının sınırlarını 

keşfetmek, dönemin düşünürlerinin temel kaygılarından olmuştur. Locke, İnsan 

Anlığı Üzerine Bir Deneme‘de, bu eseri yazmaktaki amacını, anlığın güçlerinin 

nerelere uzandığını, ne gibi şeylerle orantılı olduğunu ve insanı nerede yardımsız 

bırakacağını keşfetmek olarak anlatmıştır.
133

 Locke‘ta ifadesini bulan bu amaç, 

dönemin asıl amacıdır. İlerleme, akıl aracılığıyla gerçekleşeceğinden aklın sınırlarını 

bilmek, insanın kendi gücünü bilmesini sağlar. Locke, insanın kendi zihninin 

güçlerini denetleyebilmesinin, bir şeyi bilme umudunu yitirmesini engelleyeceğini ve 

her bilgiyi anlaşılmaz diye yadsımayacağını söyler.
134

 Bu düşüncenin bir örneğini de 

Descartes‘ta buluruz. O da, aklı araştıran felsefenin, bu dünyada hayatın devamı için 

duyulardan daha gerekli olduğunu savunmuştur.
135

 

Bu dönemdeki akıl anlayışı, genel evren tasavvuruna bağlı olarak değişmiştir. 

Akıl artık kendi başına araştırılması gereken, doğadan bağımsız ve doğayı bilmenin 

kendisi aracılığıyla gerçekleştiği bir şey haline gelmiştir. Collingwood, akıl 

anlayışındaki dönüşümü, Yunan doğa bilimi ile Yeniçağ bilimini karşılaştırarak 

açıklamıştır. Ona göre, Yunan doğa bilimi, doğa dünyasının akılla doldurulduğu veya 

aklın bu dünyanın içine işlemiş olduğu ilkesine dayanıyordu, Yunan düşünürleri, 

aklın doğadaki bulunuşunu, doğa bilimini olanaklı kılan kurallı veya düzenli oluşun 

kaynağı olarak kabul ediyorlardı. Onlar aklı, insan işlerindeki veya başka yerlerdeki 

tüm tezahürleriyle bir kural koyucu olarak, önce kendi üzerine, sonra kendisine ait 
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olan her şeye, önce kendi cismine, sonra o cismin etrafına düzen veren bir hükmedici 

veya düzenleyici ilke olarak görüyorlardı.
136

 Yeniçağda ise, doğanın organik 

olmaktan çıkarak mekanik bir düzen içinde değerlendirilmesi, aklın da doğanın 

dışında bulunuşunu getirmiştir. Collingwood, Rönesans‘la birlikte başlayan süreçte, 

insanın akılsal yönünün baskın olduğu ve doğanın kendi başına devinemeyeceği, onu 

önce meydana getirecek ve sonra devindirecek bir üstün dış güce ihtiyaç duyulduğu 

ve bu devinmenin Tanrı ile açıklanacağı bir döneme girildiğini, doğanın ise bu 

dönemin anlayışına göre, Tanrı tarafından yaratılmış bir makine olduğunu belirtmek 

istemiştir. İnsan bu makinenin işleyişini, yine Tanrı tarafından kendisine verilmiş 

olan akıl aracılığıyla kavrayabilir. Collingwood, akıl anlayışındaki bu dönüşümü ve 

doğanın incelenmesi kaygısı ile akla ilişkin kaygı arasındaki felsefi ilişkiyi şu soruyla 

açıklamıştır: Aklın kendisine tümüyle yabancı bir şeyle, özce mekanik ve zihinsel 

olmayan bir şeyle, yani doğa ile nasıl bir bağı olabilir? Collingwood‘a göre dönemin 

büyük filozofları hep bu soruyla uğraşmışlardır ve bunların cevabı aslında aynıdır: 

yani akıl doğayı yapar, deyim yerindeyse doğa, aklın özerk ve kendi başına var olan 

yan ürünüdür.
137

 

İnsanın aklı aracılığıyla makineler yapabilmesi, ona bir makine gibi işleyen 

doğayı kavrama ve kendi yararına kullanma imkanı tanıdığından, bu dönemde aklın 

ilerlemeyi sağlayacağı düşüncesi hakim olmuştur. Collingwood‘a göre dönemin 

şartlarında artık herkes bir makinenin doğasını anlayabilirdi ve bu tür şeylerin yapımı 

ve kullanımı deneyimi Avrupalı insanın genel bilincinin bir parçası haline 

gelmişti.
138

 Ancak insan burada doğayı yaratan değil, keşfedendi, çünkü yukarıda 

incelediğimiz pek çok düşünürün doğa felsefesinde veya bilim anlayışında 

gördüğümüz gibi Tanrı, doğanın yapıcısı olarak önemini yitirmemişti. Burada 

dikkatle üzerinde durulması gereken şey, Yeniçağ‘ın bilim anlayışının doğa temelli 

oluşu ve aklın bu bilginin edinimindeki rolünün tartışılmasının Aydınlanma‘yı 

oluşturmasıdır. İnsan doğanın sağlam bilgisine ulaşarak onun hakimi olabilir görüşü, 

bu dönemde bilgi ile birlikte yöntem sorununun tartışılmasında da etkili olmuştur. 

Yeniçağ‘ın bilim anlayışının en önemli özelliği ise, bu anlayışın doğa 
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felsefesi ile paralelliğidir. Yukarıda örneğini verdiğimiz pek çok durumdan yola 

çıkarak bu dönemin bilimini doğa felsefesi olarak adlandırabiliriz. Bu bağlamda, 

ileride göstereceğimiz gibi, Vico‘nun doğa bilimine alternatif olarak önerdiği ‗‘Yeni 

Bilim‘‘i de bir tarih felsefesi olarak nitelendirirsek,  Vico açısından doğa felsefesi ile 

tarih felsefesi arasındaki bir ilişkiden söz etmek yerinde olacaktır. Buradan yola 

çıkarak, ikinci bölümde Vico‘nun tarih sorununa yaklaşımında kullanılacak temel 

kavramları tartışarak, ‗‘Yeni Bilim‘‘in hangi yönleriyle Yeniçağın doğa felsefesine 

alternatif olarak bir tarih felsefesi şeklinde biçimlendirildiğini görmeye çalışalım. 
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Resim 1 - Vico‘nun Yeni Bilim adlı eserinin 1744 baskısının başındaki resimli sayfa 
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2. VİCO’NUN TARİH DÜŞÜNCESİ 

 Bu bölümdeki amacımız, Vico‘nun tarih anlayışını ve temel kaygılarını, onun 

insan anlayışı, inayet ve akıl arasında kurduğu ilişki, şiire ve Homeros‘a yüklediği 

roller ve tarihe verdiği seyir üzerinden anlamaya çalışmaktır.  

 

2.1. İnsan Anlayışı 

Bu kısımda Vico‘nun Yeni Bilim‘inden hareketle, onun insan anlayışını tarih 

düşüncesi bağlamında tartışmayı amaçlıyoruz. Burada üzerinde durmak istediğimiz 

en önemli sorun, ‗‘Yeni Bilim‘‘in konusu olan ulusların ideal sonsuz tarihinin -storia 

ideale eterna (ideal eternal history)- insanın hangi özellikleri aracılığıyla 

oluştuğudur. İnsan, kendisini diğer canlılardan ayıran nitelikleri aracılığıyla kültür 

dünyasını şekillendirir. Tarih ise kültür dünyasının tüm belirleyici unsurlarını içeren 

bir zamansal yapıdır. Bu nedenle Vico‘nun tarih düşüncesi tartışılırken öncelikle 

onun insana bakış açısı ele alınmalıdır. 

Vico‘nun tarih anlayışına göre insan, tarihsel süreç içinde kendisini 

gerçekleştirir. İdeal sonsuz tarih fikri, ileride açıklayacağımız gibi, bir gelişme 

içermekte ve bu da, insanın kendini tarih içinde gerçekleştirme evrelerine bağlı 

olmaktadır. Bu nedenle insan, Yeni Bilim‘de rasyonel bir varlık olarak ön plana 

çıkmaktadır. Vico‘ya göre insanın en önemli niteliği, toplumsal oluşudur. İnsan 

toplumun içine doğar ve yetişir, toplumdan devşirdikleriyle toplumun devamını 

sağlar. Şenel, insanın toplumsallığını şöyle açıklamıştır: 

 

―Dünyaya gökten inmediğimiz gibi bir sabun köpüğü içinde değil, etene (plasenta) 

içinde geliriz. Ama etene içinde yalıtlanmış olarak yaşamayız. Bir toplumun içine 

çıplak dalış yaparız. Toplum içinde yaşarız. O toplumdan hazır birçok davranışı ve 

düşünüşü kaparız. O toplum da onların birçoğunu kendilerinden önceki kuşaklardan 

almıştır. Demek ki kültürel varlığımızın pek azını kendimiz yaratmışızdır. Pek 

çoğunu insan türünün ‗‘kültürel evrim‘‘ birikiminden almışızdır. İnsanın kültürel 

varlığı büyük ölçüde insanlığın kültürel evriminin ürünüdür.‖
1
 

 

Vico, bu kültürel birikimin nasıl meydana geldiğini araştırır, toplumsal-tarihli 
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bir varlık olarak insanın kendi kültürünü nasıl oluşturduğunu sorgular. Bunu 

yaparken, insanın doğduğu andan itibaren toplumdan hazır aldığı ve tüm toplumlarda 

ortak olan özelliklerin neler olduğunu anlamak ister. Ona göre toplumsallık insanın 

doğasına özgü olduğundan, insanı toplum dışında düşünemeyiz; yani Vico da 

Aristoteles gibi insanı, zoon politikon olarak tanımlar. Vico‘nun bu düşüncesi onun 

Yeni Bilim‘in temel ögeleri arasında saydığı ‗‗Şeyler, doğal düzenleri dışında 

yerleşemez veya var olamazlar‘‘ aksiyomu ile ilişkili olarak düşünülmelidir.
2
 İnsanın 

doğal düzeni ise toplumsal düzendir; çünkü insan doğduğu andan itibaren bakıma 

muhtaçtır ve tek başına yaşamını sürdüremeyecek kadar güçsüzdür. Vico bu konuda 

Platon‘un, toplumu yapan şey olarak, insanın kendine yetememesi, başkalarına 

gereksinim duyması şeklindeki görüşünü3 takip etmiş olmalıdır. Platon‘a göre de 

toplumu oluşturan şey, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirlerine 

muhtaç olmalarıdır.4 Vico da benzer şekilde insanın tarihsel süreçteki gelişimini, 

öncelikle ihtiyaçların karşılanmasına bağlamıştır. 

 İnsanın tek başına ihtiyaçlarını karşılayamaması ve toplum halinde yaşamaya 

muhtaç olması bir yana, onun rasyonelliği aracılığıyla oluşturduğu bu düzen, onu 

diğer hayvan türlerinden ayırır. İnsan, salt taklidi aşarak, öğrenme yoluyla kendi 

çevresine uyum sağlar. Bir hafızaya sahip olma ve alet yapımı bu uyumun en temel 

dayanaklarındandır. Childe, insan türünün bu özelliğini şöyle açıklamıştır: 

 

―Türümüz, … daha çok yaşam için yararlı araç gereçlerini geliştirmesi sayesinde 

varlığını sürdürmeyi ve çoğalmayı başardı. Diğer hayvanlar gibi insan da, dış 

dünyayla etkileşimini, ondan geçimini sağlamasını ve onun tehlikelerinden 

kaçmasını, başlıca araç gereçleri aracılığıyla başarır; yani teknik dille söylersek, 

kendini çevresine uydurur ya da çevresini ihtiyaçlarına göre düzeltir.‖
5
 

 

 İnsanın alet üretmesi belli bir düzeyde düşünme etkinliğinin bir sonucudur. 

İnsan, soyutlama yeteneği sayesinde doğada hazır bulunmayan pek çok malzemeyi 

üretebildiği gibi, tecrübelerini dil aracılığıyla türdeşlerine aktarması ve hafıza 
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aracılığıyla diğer nesiller için canlı tutması, onun üreticiliğinin dayanakları 

arasındadır. Childe‘a göre en basit bir aletin yapımı bile uzun bir tecrübe, sınama ve 

yanılmaların, zihinde tutulup hatırlanan ve karşılaştırılan izlenimlerin ürünüdür.
6
 

Bütün bunlardan hareketle insanın toplumsallığının, ihtiyaçları uyarınca 

çevresini şekillendirmesi, yaşamsal malzeme üretmesi, bir hafızaya sahip olması, 

yaşamın devamı için kendi türüne ihtiyaç duyması gibi pek çok unsura bağlı 

olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu unsurların ortak noktası ise kurumlardır. Kurumlar 

Vico‘ya göre, toplumun yapıtaşlarıdırlar. İnsan, gelişmiş araçlar yapmaya ve 

kurumlar üretmeye başladıkça, doğası gereği, diğer bireylerle işbirliğine de ihtiyaç 

duyar. Vico, bu ihtiyacı, Yeni Bilim’in ilkelerini temellendirirken göz önünde 

bulundurmuştur. Vico‘nun Yeni Bilim‘de sunduğu üç ilke de –din, evlilik ve ölü 

gömme- insanları birleştirici özellik taşımaktadır. 

Toplumsal oluşu, insanın doğal durumuna bağlayarak açıklayan ve bunu, 

evrensel sonsuz tarihin ilkelerini aradığı Yeni Bilim’in temel aksiyomlarından biri 

kılan Vico, insanlığı iki kısma ayırmaktadır: İbraniler ve Gentiller. Vico‘nun 

çalışmasının konusunu Gentiler oluşturur. Bunun nedeni ise, tarihsel sürecin 

anlaşılmasında Gentiller‘in daha fazla malzeme vermeleridir; çünkü İbraniler zaten 

gerçek bir Tanrı‘ya inanmakta ve kitaplı dinleri ile düzen içinde yaşamaktadırlar. 

Vico‘nun Yeni Bilim‘i, Gardiner‘in yaptığı gibi, toplumların üç tip dil, devlet ve 

hukuk sistemi oluşturdukları kabulünden hareketle incelenirse, İbranilerin neden bu 

araştırmanın dışında tutuldukları anlaşılabilir. Gardiner, Vico‘nun din, evlilik ve ölü 

gömmenin yanı sıra, üç çağ anlayışı ile kurduğu sistemi, dil, devlet ve hukuk 

kuralları üzerinden incelemiş ve Vico‘nun, bunların Gentiller arasındaki oluşumunu 

tartıştığını vurgulamıştır.
7
 Bu nedenle, Tanrı‘nın inayeti ile aydınlatılmış olan 

İbraniler bu sistemleri zaten kurdukları için, insanın düşmüş durumunda, bu 

sistemlerin nasıl kurulduğunu incelemek, Vico açısından daha caziptir; yani onun 

buradaki amacı, insanın aklının henüz yetkin olmadığı bir durumda ve insanın 

herhangi bir dine ve ahlak sistemine mensup olmadan, kendi kurumlarını tarihsel 

süreçte nasıl oluşturduğunu, inayetin tarihteki rehberliği ile birlikte açıklamaktır.  

Vico Yeni Bilim‘in ilkelerini Gentillerin insanlaşmaları, gelişmeleri 

                                                 
6
A.e., s. 21-22. 

7
Bkz. : Patrick Gardiner, Theories of History, 3. bs., USA, The Free Press, 1962, s. 12-13. 
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durumundan hareketle temellendirmek istemiştir. İbraniler, Yeni Bilim‘de 

insanlaşmanın dayanakları olarak sunulan evlilik, din ve ölülerin gömülmesi 

şeklindeki üç ilkeye zaten kendi dinleri aracılığıyla sahiplerdir. Bu nedenle biz de bu 

bölümde, Vico‘nun çalışmasına uygun olarak, onun insan anlayışını Gentiller ve 

onların insanlaşması sürecinde ortaya çıkan kurumlar üzerinden inceleme amacı 

taşımaktayız. 

 

2.1.1. Gentiller  

Gentil terimi, genel olarak Yahudi olmayanlar için kullanılan bir terimdir. 

Ayrıca barbar ve pagan anlamı da vardır.
8
 Gentil terimi genellikle, Tanrısızlığı 

içerdiği için olumsuz bir anlamda kullanılmaktadır.  

Vico‘ya göre de gentil terimi, bir dine sahip olmayan, kendi yollarını insanlık 

tarihi içinde çeşitli aşamalardan geçerek bulan ve kendi düzenlerini kuran, burada da, 

hem eylemlerinin sorumluluğunu taşıyan, hem de Tanrı‘nın ilahi inayeti tarafından 

yönlendirilen insanları temsil etmektedir. Bu açıdan gentil terimi tümüyle olumsuz 

bir anlam içinde kullanılmış değildir. Önal, Vico‘nun bu terimi hangi anlamda 

kullandığını şöyle açıklamıştır: 

 

―Vico insanlığı en temelde ikiye ayırır : İbraniler ve gentiller. O, gentil terimini 

kitaplı dinlerden habersiz, kendi tanrılarını kendileri yaratan, putperest; ve tabiat 

dünyasının ortasında kalmış, kendi yollarını, kendi doğrularını kendileri bulmuş ve 

kendi kurumlarını kendileri oluşturarak medeni veya sivil hayata kadar yükselmiş 

olanları kast eder.‖
9
 

 

 Vico‘nun gentillerle ilgili olumsuz belirlenimi ise onların kökenine ilişkindir. 

Vico, gentillerin tarihi için milat olarak Nuh tufanını belirlemiştir. O, gentilleri, 

Nuh‘un dinini reddeden oğullarının soyuna bağlamıştır. Gentillerin tufandan sonraki 

ilk durumları ise devleri oluşturur. Devler, süreç içinde gelişir ve insanlaşırlar. Bu 

gelişme, Tanrısal inayet ile aklın birlikte etkisiyle mümkündür. Vico bu gelişmeyi en 

açık şekilde, ulusların döngüsünden söz ettiği Yeni Bilim‘in dördüncü kitabında ifade 

                                                 
8
J.A.Simpson and E.S.C. Weiner (prep. by), ‗‘Gentile‘‘, The Oxford English Dictionary, Second 

Edition, Vol. VI, Oxford University Press, 1989, s. 448. 
9
Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev. Sema Önal, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s. 19. 
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etmiştir. O, tabiatları, tanrısal, kahramansal ve insani tabiat olmak üzere üçe 

ayırmıştır. Ona göre ilk tabiat, tanrısal dememize de izin verebilen, poetik veya 

yaratıcı bir tabiattır; bu tabiat, hayalgücünün aldanışı bakımından çok sağlam, akılsal 

güç bakımından ise en zayıf tabiattır. Burada bütün fiziksel şeylere idealarına uygun 

olarak bir Tanrısallık yüklenir ve bu tanrılarla onlara canlı tözler olmaları atfedilir. 

Bu, her birinin, kendilerine ait belli tanrılara sahip olduğuna inanılan tüm gentil 

uluslarda ilk bilgeler olan teolojik şairlerin tabiatıdır. Ayrıca bu, tümüyle kaba ve 

vahşi bir tabiattır; fakat bu tabiattakiler, kendi hayal güçlerinin aynı hatası nedeniyle 

kendi yarattıkları tanrılardan çok korkmuşlardır. Bu dönemden iki sonsuz özellik 

kalmıştır: bunlardan biri, dinin, insanların vahşiliğini kontrol altına almakta yeteri 

kadar güçlü tek araç olduğu, diğeri, kendilerine önderlik edenlere manevi saygı 

duyulduğunda dinlerin yayılmasıdır.
10

 

 Vico‘ya göre tabiatların ikinci türü, kahramansal tabiattır (heroic nature). Bu 

dönemde kahramanlar kendilerinin tanrısal bir kökene sahip olduklarına inanırlardı. 

Bunlar, her şeyi tanrıların yarattığına inandıkları için, kendilerini de Jove‘un
11

 

himayesi altında yaratılmış varlıklar olarak, onun çocukları olarak kabul etmişlerdir. 

Bu yüzden, bir vahşi değil de, insan türünden oldukları için, kahramanlıklarının da 

doğal bir soyluluk içerdiğini ve bu nedenle de insan ırkının prensleri olduklarını 

düşünmüşlerdir. Bu doğal soyluluk, kahramanlar tarafından, utanç verici ve vahşi 

karışıklıktan ve çatışmadan kaçarak kendilerine sığınanlar üzerinde bir övünç vasıtası 

olmuştur. Bu sığınanlar tanrısız bir karmaşıklıktan geldikleri için kahramanlar 

tarafından vahşiler olarak kabul edilmişlerdir.
12

 

Vico‘nun sözünü ettiği üçüncü tabiat ise, zeki ve bu nedenle ılımlı, iyi huylu 

ve akıllı, kanunların bilincinde ve görevinin farkında olan insan tabiatıdır.
13

 

 Vico‘nun bahsettiği bu üç tabiat, gentillerin tarihinde süreç içinde dönüşen bir 

insan yapısını anlatmaktadır. Bu üç tabiat aracılığıyla gentillerin ilk durumundan 

itibaren bir gelişme seyri içine girdiklerini söyleyebiliriz. İlk tabiat, insanlığın barbar 

ve cahil dönemi olan devlere, ikincisi kahramanlara, üçüncüsü ise medeni insana 

                                                 
10

Vico, New Science, § 916. 
11

Jove, bazı kaynaklarda Jüpiter olarak da geçmektedir. Her iki isim de, Tanrıların Tanrısını ifade 

eder. 
12

A.e.,§ 917. 
13

A.e., § 918. 
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ilişkindir. Bu dönüşüm içinde Vico‘nun insan anlayışını görebilmek için, öncelikle 

kökene, yani devlere gitmek gerekir.  

Vico‘nun devlere ilişkin görüşlerinde büyük ölçüde mitlerden ve Kitab-ı 

Mukaddes‘ten yararlandığı söylenebilir. O, Nuh tufanını gentil insanlığın başlangıcı 

için milat olarak belirlemiş ve tufan sonrasında Nuh‘un oğullarının soyundan başıboş 

vahşilerin meydana geldiği varsayımı üzerinden sistemini kurmuş, bu varsayımı 

genelleştirerek kullanmıştır. Nitekim, Vico‘ya göre, Romalılar haricindeki tüm 

gentillerin tarihini öğrendiğimiz Grek tarihi de tufan ve devlerle başlamıştır. Bu 

durumda insanlığın kökeninde devler yani gentiller ve normal yapıdaki insanlar yani 

İbraniler olmak üzere iki türden söz edilebilir.
14

 Vico‘ya göre devler (giants), 

gentillerin kurucularıdır ve bunların da iki türü vardır. Birinci tür, yerin oğulları veya 

soylulardır; bunlar kelimenin tam manasıyla devlerdir ve devler çağı ismini 

bunlardan alır, ikinci tür ise dev deyimine daha az uygun olan, ilk devler tarafından 

boyun eğdirilen devlerdir.
15

 Bunlardan birincisini Tanrılar Çağı‘nın devleri, 

ikincisini ise, kahramanlar tarafından kontrol altında tutulan Kahramanlar Çağı‘nın 

devleri olarak adlandırabiliriz. Vico, devlere ilişkin bu değerlendirmelerinde, Kutsal 

Kitap‘ta da emmim ve zomzommim denilen devlerden söz edildiğini bildirmektedir.
16

 

Ayrıca Kitab-ı Mukaddes‘te Tanrı‘nın Levililere seslenişi anlatılırken, onlara çarpık 

ilişkilerden ve düzensizlikten uzaklaşarak iffetli yaşamaları emredilmiştir. Burada 

tam da Vico‘nun dev tasvirindeki türden bir düzensizlik ve kargaşa ortamından 

vazgeçme emredilmektedir.
17

 Bu durum da onun Kitab-ı Mukaddes‘ten 

yararlandığının bir başka kanıtıdır. Mitolojik hikayeleri ilk tarihsel belgeler olarak 

gören Vico‘nun dev tasvirinde özellikle Grek mitolojisinin de etkisi olduğu açıktır. 

Onun, devler arasında Tanrı korkusunun oluştuğu anı anlatırken yere zincirlenen 

Tityus ve Prometheus‘u örnek vermesi bunun bir göstergesidir.
18

 

Vico, devlerin tüm gentil ulusların kökeninde bulunduğunu kabul etmiştir. 

Böylelikle kendi soyunu da devlere bağlamış olmaktadır. O, Latin filologlarının 

                                                 
14

A.e., § 171-172. 
15

A.e., § 372. 
16

A.e., § 371. 
17

Tevrat iii. 18:1- 30.  
18

Vico, New Science, § 387. 



 73 

farkında olmadan, İtalya tarihinde de bu devlerden söz ettiklerini bildirmektedir.
19

 

Bu açıdan Vico‘nun devlere ilişkin çok da olumsuz olmayan bir tasvir yaptığını 

söylemek gerekir. Zira bu tasvirde devler, her ne kadar akılsal olarak yeterince 

gelişmemiş olsalar da, daha sonra insanın rasyonel yönü ağır basmaya başlamış ve 

insanlık tarihinin kurumları oluşmuştur. Vico, bu oluşumun kökeninde yer alan 

vahşiliğin veya devlerin ortaya çıkışını ise şöyle açıklamaktadır: 

 

―Gentil insanlığın kurucuları, aile devletinde tek başlarına, evlilik durumunda ve aile 

bağlarıyla onları bir toplum içinde bir arada tutabilmiş olan ortak ataları Nuh‘un 

gerçek dinini birbiri ardına terk etmiş olan Ham, Yafes ve Sam‘ın ırklarının insanları 

olmalıydı. Bu vazgeçmenin bir sonucu olarak onlar evliliklerini sona erdirmişler ve 

ailelerini gelişigüzel ilişkilerle parçalamışlar ve büyük yeryüzü ormanında başıboş 

göçebe vahşiler olarak dolaşmaya başlamışlardır. Ham‘ın ırkı, Güney Asya, Mısır ve 

Afrika‘nın geri kalan kısımlarına; Yafes‘in ırkı, Kuzey Asya veya İskitya ve oradan 

Avrupa‘ya doğru; Sam‘ın ırkı, bütün Orta Asya‘nın içinden doğuya doğru 

dağılmıştır. Büyük yeryüzü ormanında çokça bulunan vahşi hayvanlardan kaçarak 

ve başıboş, vahşi ve ürkek kadınları takip ederek, yiyecek ve su ararken 

birbirlerinden ayrılmaya başlamışlardır. Anneler çocuklarını terk etmişler, bu 

çocuklar herhangi bir insani adeti öğrenmek şöyle dursun insan sesi duymadan 

büyümüşler, hayvani ve vahşi bir duruma düşmüşlerdir. Anneler, hayvanlar gibi, 

sadece çocukları emzirmişler, çocuklar sütten kesildiğindeyse onları tamamen terk 

etmişlerdir… Onlar, … tanrıların, babaların ve öğretmenlerin korkusu olmadan 

büyümüşlerdir. Bu yüzden kaba saba, kas ve kemik bakımından güçlü, fazlaca iri 

yapılı devler olma durumuna gelmişlerdir.‖
20

 

 

Vico‘nun bu açıklaması, birinci tür devlerin yani Tanrılar Çağı‘nın devlerinin 

ortaya çıkışına ilişkindir. Vico, yeryüzünde başıboş dolaşan ve bir düzensizlik içinde 

yaşayan bu devlerden Grek fabllarında da ‗‘yerin oğulları‘‘ adı altında bahsedildiğini 

söylemiştir.
21

 Vico‘nun bu konuda İbrani mitlerinden etkilenmiş olması da 

mümkündür. Bu mitlerde de yeryüzünde vahşi halde yaşayan devlerden söz 

edilmektedir. Vico, devlerin yeryüzünde başıboş dolaşan bazı kadınlarla birlikte 

olduklarını söylerken, bu kadınların nereden geldiğini açıklamaz. Aslında tufan, 

Nuh‘un gemisinde olanlar haricindeki tüm insanları yok ettiğinden, bu kadınların da 

gemiden inerek devleşen varlıklar oldukları veya zaten yeryüzünde bulunan kadınlar 

oldukları şeklinde iki görüş öne sürülebilir. İbrani mitlerinde Tanrının oğullarının, 
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A.e., § 370. 
20

A.e., §369. 
21

A.e., § 370. 
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ölümlü kadınlarla birleştikleri ve yeryüzüne günahı bulaştırdıkları anlatılmakta, bu 

nedenle ‗‘düşenler‘‘ olarak bilinen ve dev olan yaratıkların suçlarından bıkan 

Tanrı‘nın yeryüzünü tüm günahkar kadın ve erkeklerden temizlemek istediği 

bildirilmektedir.
22

 Vico da, yeryüzünde dolaşan kadınlarla Nuh‘un soyundan gelen 

devlerin birleştiklerini anlatırken bu mitlerden yararlanmış olabilir. Ancak Vico, bu 

devlerin yeryüzünde dağılmalarından söz ederken, gentiller arasında düzenli şekilde 

yaşayan uluslarla bu vahşi devlerin birleşmelerini de anlatmaktadır. Ona göre, 

ilişkileri evlilikle belirlenmemiş olan, düzensiz yaşayan ilk dinsizler, toplum yaşamı 

hakkında bir fikre sahip değillerdi. Bunlar yalnız, sefil ve mutsuz olan vahşilerdi. 

Bunun nedeni de onların hayatlarını güvence altına alacak şeyden yoksun 

olmalarıydı. Bu nedenle, sürekli çatışma ortamından kaçarak, güven arayışıyla, 

dindarlığın, iffetin, temizliğin ve gücün olduğu topraklara gitmişlerdir.
23

 Vico bu 

toprakları aile kurmuş olan gentillerin toprakları olarak adlandırmıştır. Onun burada 

sözünü ettiği devler, gittikleri yerlerde düzenli yaşayanların kölesi olarak, otorite 

altına girerek zamanla insanlaşacak olan devlerdir. Burada sözü edilen dönem, 

Kahramanlar Çağı‘na denk gelmektedir. Diğer devlerden önce insanlaşarak düzenli 

yaşama geçmiş olanlar ise, Sam‘ın ırkı olmalıdır; çünkü Vico, insanlaşma 

aşamasında Sam‘ın ırkı için tufandan sonra bir yüzyıl, Ham ve Yafes‘in ırkları için 

ise iki yüzyıl geçtiğinin varsayıldığını bildirmektedir.
24

 

Vico‘nun devleri, Nuh‘un oğullarına bağlayarak anlatması ve tufanı bir 

anlamda milat kabul etmesi, onun bir Katolik olması nedeniyle, Hıristiyanlık 

kültürünün etkisinde olduğunu söylememize de olanak tanır. Vico, tufanı, insanlığın 

düşüşünü, insanlık durumundan yabani duruma geçişi anlatırken kullanır. Çünkü 

insanın soyu Adem‘e dayanır ve Tanrı Adem‘i kendi suretinden yarattığından, Adem 

başlangıçta iyidir; onun cennetten kovulmasıyla, insanın soyuna bulaşan kötülük 

devam edecektir. Nuh, kötülükten sıyrılmışlığın, seçilmişliğin temsilcisidir. O ve 

ailesi korunmuş ve kutsanmıştır. Tanrı, kendi suretinden yarattığı insana (Nuh‘a), 

tufandan sonra yeryüzünde çoğalmayı emretmiştir. Bu, Kitab-ı Mukaddes‘te 

bildirilmektedir: 

                                                 
22

Robert Graves, Raphael Patai, İbrani Mitleri, Çev. Uğur Akpur, İstanbul, Say Yayınları, 2009, s. 

150. 
23

Vico, a.g.e., § 17. 
24

A.e., § 373. 
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―Kim insan kanı dökerse, kendi kanı da insan tarafından dökülecektir.  

Çünkü Tanrı, insanı kendi suretinde yarattı.  

Verimli olun, çoğalın.  

Yeryüzünde üreyin, artın.‖
25

 

 

Burada dikkati çeken şey,  Vico‘nun, insanın doğuştan içinde taşıdığı 

kötülüğün bir göstergesi olarak yabanileşmeyi anlatırken, onu da seçilmiş olan 

Nuh‘un soyuna dayandırmasıdır. Bu, bir çelişki olarak anlaşılabilir ancak Eski 

Ahit‘te, Nuh‘un, oğullarından Ham‘ın oğlu Kenan‘a kızarak onun soyunu 

lanetlemesi şöyle anlatılmaktadır: 

 

―Kenan‘a lanet olsun, köleler kölesi olsun kardeşlerine. Övgüler olsun Sam‘ın 

Tanrısı RAB‘e, Kenan Sam‘a kul olsun. Tanrı Yafet‘e bolluk versin, Sam‘ın 

çadırlarında yaşasın, Kenan Yafet‘e kul olsun.‖
26 

 

Vico‘nun bu hikayeden etkilenerek
27

, devleri tufan sonrasına yerleştirmesi ve 

Nuh‘un oğullarının soyuna bağlaması açıklanabilirse de, lanetlenenin yalnızca tek bir 

oğlun soyu olması nedeniyle bu yorum zayıf kalmaktadır. Burada biz, Vico‘nun, 

gentillerin soyunu Nuh‘un üç oğlunun da devleşmesine bağladığını ve bunların 

insanlaşması için geçen süre arasında fark olduğunu kabul etmek durumundayız. 

Burada ayrıca, tufandan sonra Nuh‘a ne olduğunu da sorgulamak gerekmektedir. 

Vico, Nuh‘un oğullarının devleştiğini söylese de, Nuh‘a ne olduğunu açıklamaz. 

Onun İbraniler ve Gentiller olarak insanlığı ikiye ayırması nedeniyle, Nuh‘un, 

İbranileri, onların düzenini, dindarlığını, temiz ve ahlaklı yaşamını temsil ettiği 

düşünülebilir. Burada Nuh ve oğulları arasında insan olmak bakımından ilk duruma 

ilişkin bir ayrım ortaya çıkmıştır. 

Nuh‘un oğullarının tufandan sonra yeryüzüne dağılarak babalarının dininden 
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Tevrat, i. 9:6-9:8. 
26

Tevrat, i. 9:25-9:28. 
27

Vico‘nun sığınmacılar olarak adlandırdığı devlerin de bu hikaye ile bağlantısı kurulabilir. 

Buna göre, Sam daha erken insanlaştığı için, onun ırkından olan düzenli yaşayanların, 

Kenan‘ın soyundan olanları sığınmacı kabul edip köleleştirmiş olabileceği yorumu 

yapılabilir. 
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uzaklaşmaları, onları düşüşe götürmüştür. Vico, bu düşüşten hareketle, insanlığın 

tarihsel süreçteki gelişimini, ilerleme ve çöküşleri anlatmayı amaçlamıştır. Devlerin 

oluşması, aile ve din düzeninden kopmuşluğun, yozlaşmanın göstergesidir. Ancak 

sonraki süreçte insanlaşmanın başlaması, insanın tarihin öznesi olarak kendi 

kurumlarını yaratması, bir gelişmeyi beraberinde getirmiştir. İnsanlaşmanın 

kökeninde ise, devlerin doğasına uygun olarak akıldışı bir durum, bir duygu vardır: 

Tanrı korkusu. 

Devlerin kökenlerinin Nuh‘a, yani insanlığa dayanması ve insanlığın doğal 

durumunun toplum halinde yaşamayı gerektirmesi devlerin insanlaşmasının 

dayanağıdır. İnsanlığın en cahil durumu olan devler dönemindeki düzensizlik, 

kökenleri insan olan bu yaratıkların, korku aracılığıyla evrene anlam yüklemeye 

çalışmasıyla son bulmaya ve yerini Tanrı fikri aracılığıyla oluşan bir düzene 

bırakmaya başlamasını sağlar. Bu cehalet durumunda yozlaşmış insan, evrene, 

kendisinden hareketle yaklaşacak, kendi özelliklerini evrene yükleyecektir. Çünkü 

Vico‘ya göre insan, zihninin sınırsız yapısından dolayı, ne zaman cehalet içinde 

kaybolsa, kendini her şeyin ölçüsü sayar.
28

 Bu nedenle insan çevresine ilkin 

kendisinden hareketle anlam verecektir. Bu anlam verme sürecinde ilk olarak Tanrı 

fikri oluşmuştur. Vico‘ya göre Tanrı düşüncesi, insanlaşmanın ilk ilkesidir; çünkü, 

Nuh‘un oğullarının soyundan gelen devlerin –yozlaşmış insanların- oluşmasının 

nedeni de, dinlerini terk etmiş olmalarıdır. Bunlar, kendilerini bir düzen içinde tutup 

koruyan dinlerini terk ettikleri için yeryüzü ormanında kaybolmuşlar, kayıp ırklar 

olmuşlardır. Vico‘ya göre, eğer bu kayıp ırklar, Tanrı‘ya inananların yaptığı gibi, 

insan olarak kalmakta ısrar etselerdi, diğerleriyle benzer şekilde Asya‘da kalırlardı.
29

 

Ancak yukarıda bunların yeryüzüne nasıl dağıldıkları ve vahşileştikleri anlatılmıştı. 

Yeryüzüne yayılarak çoğalan bu devler arasında Tanrı korkusunun nasıl oluştuğunu 

ise Vico şöyle anlatmıştır: 

 

―Tufan sonrasında havada şiddetli bir etki ile bir patlamanın ortaya çıkması 

sonucunda, gökyüzü korkunç bir gökgürültüsüyle gümbürdediği ve aydınlandığında, 

kaba duyu ve güçlü hayalgücüne sahip insanlar, gentil insanlığın ilk kurucuları 

olmalıdırlar … dağların tepelerindeki ormanlara dağılmış olan birkaç dev, sebebini 
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bilmedikleri bu şiddetli etkiyle korktu ve şaşırdılar, gözlerini yukarı kaldırıp 

gökyüzünün farkına vardılar. Böylece, insan zihninin doğası, kendi doğasını bu 

etkiye atfetti … onlar, gökyüzünü büyük ve canlı bir beden olarak hayal etti ve 

gentes moiores olarak adlandırılan genslerin ilk tanrısı ve kendilerine şimşeğin ıslık 

gibi sesi ve gökgürültüsüyle bir şeyler anlatmaya çalışan Jove olarak 

adlandırdılar.‖
30

 

 

Vico, burada gentillerin kendi Tanrılarını yaratarak, evrene anlam 

yüklediklerini yine Grek mitolojisinden Jove fikrini alarak söylemektedir. Buradaki 

yaratma terimi, Tanrı‘nın yaratmasından çok farklı bir anlamda kullanılır. Bu 

yaratmada insan, kendi bedensel özelliklerini doğaya atfeder. Vico, gentillerin evreni 

anlamlandırma sürecini şöyle açıklamıştır: 

 

―Aksiyomlarda doğmakta olan insanlığın çocukları olarak adlandırdığımız gentil 

ulusların ilk insanları, şeyleri, kendi fikirlerine göre yarattılar. Ancak bu yaratma, 

Tanrı‘nınkinden son derece farklıydı. Zira Tanrı, mutlak aklında her şeyi bilir ve 

şeyleri bilmesiyle de onları yaratır; fakat onlar (gentiller), kaba saba cehaletleri 

içinde, tanrıyı tümüyle bedensel olarak hayal ettiler. Yarattıkları bu tanrı maddi 

olduğundan, onu muazzam şekilde yücelttiler.‖
31

 

 

Gentillerin ilk durumunda Tanrı‘yı –Jove- bedensel olarak tasvir etmelerinin 

nedeni, bu durumda aklın henüz yetkinleşmemiş olması, yalnızca hayal gücünün 

gelişmiş olmasıdır. Hayalgücü de, bedensel ihtiyaçlar tarafından yönlendirildiğinden, 

onlar bu cahil durumda Tanrı‘yı da bedensel bir imaj içinde anlamışlardır.  

Vico‘nun, insanlaşmanın dayanağı olarak Tanrı korkusunu göstermesinin 

nedeni ise, insanın toplumlaşmasında temel ihtiyaçlarının rolünü göstermesi 

bakımından önem taşır; çünkü Tanrı fikrinin oluşması, tümüyle insanın kendini 

güvende hissetme ihtiyacı ile ilişkilidir. Vico, Yeni Bilim‘de bu durumu şöyle 

açıklamaktadır: 

 

―Tabiatın yardımlarından tümüyle umudunu kesen insan, kendisini koruyacak 

tabiatüstü bir gücü arzular. Ancak, tabiattan üstün olan şey Tanrı ve O‘nun tüm 

insanların üzerine saçtığı bu ışıktır.‖
32
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Vico‘nun burada söz ettiği ışık, Tanrısal inayettir. Yeni Bilim‘de inayet, 

insanlığın gelişme sürecinde akla yol gösteren bir ışık veya ilke olarak 

anlatılmaktadır. Bu yol gösterici ilke aracılığıyla devlikten insanlığa geçiş yaşanmış 

ve burada hareket ettirici etken, bir duygu durumu olarak korku olmuştur. Tekin, bu 

süreci şöyle açıklamıştır: 

 

―Daha önceleri ilkel bir biçimde, hayvanlar gibi yaşayan ve cehaletten dolayı tanrı 

belledikleri nesnelere tapınan insanlar, Tanrı korkusu ile düzen arayışına girmişler, 

bu düzen arayışı da milletlerin kurulması ile sonuçlanan süreci başlatmıştır.‖
33

 

 

Toplumların oluşması sürecinde Tanrı fikrinin meydana gelmesi Yeni 

Bilim‘in ilkelerinden dinin oluşmasında bir başlangıç olsa da, süreç içinde daha sonra 

tek tek açıklayacağımız gibi, iki temel ilke daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, 

düzenin sağlanmasında ailelerin rolünü ortaya çıkaran evlilikler, diğeri de yerleşik 

düzen açısından mülkiyet kavramı ile bağlantı içinde düşünülmesi gereken ölülerin 

gömülmesidir. Kelley, tanrıların korkusunun, ulusların ilk kurucularının belli 

kadınlarla hayat arkadaşlığı yapmak üzere birleşmelerini sağlayarak evliliklerin ilk 

insani formunu oluşturduğunu söylemiştir.‘‘
34

 Bu formun oluşmasıyla yerleşik 

düzenin başlaması, bir gelenek olarak ölülerin gömülmesini beraberinde getirmiştir. 

Vico, böylelikle devlerin insanlaşma sürecini anlatırken, sırayla Yeni Bilim’in 

ilkelerini kurmuştur. İlkin, korku aracılığıyla kendi Tanrılarını yani dinlerini 

oluştururlar ve sonra bu korku onları bir araya getirir ve aileler kurarlar ve zamanla 

belli yerlerde yaşamaya başladıkları için –ayrıca din aracılığıyla gelen ruhun 

ölümsüzlüğü fikrinin de etkisiyle- ölülerini gömme ihtiyacı duyarlar. Croce, Tanrı 

korkusunun, insan yaşamının temellerine bağlı olduğunu ve ilk ve temel ahlaki 

kurumlar olan din, evlilik ve ölü gömmenin de bu korku aracılığıyla oluştuğunu 

söylemektedir.
35
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Vico‘nun önce insanlaşma sonra da toplumlaşmayı anlatırken kurduğu bu üç 

ilkenin temelinde ise inayet vardır. İnayet, toplumlaşmanın gerçekleşmesinde gerekli 

olan ortak duyunun oluşmasında da rol oynar. Vico‘ya göre, inayetin etkisiyle 

vahşilikten insanlığa geçişte, bencillik zamanla etkisini yitirmiş, ortak duyu 

aracılığıyla toplumsal fayda fikri oluşmaya başlamıştır. İnayet, ailelerin kurulmasıyla 

birlikte, nasıl daha önce devleşmeyi emrettiyse, aile içi eğitimin gelmesini de 

emretmiş ve böylece devler eğitilmeye ve insanlık ölçülerine uygun boyutlara 

gelmeye başlamışlardır.
36

 Yani insanlaşma, nasıl yabanileşme dinden kopma ile 

gerçekleştiyse, ilk elde dine bağlanma ile gerçekleşmiş ve zamanla diğer kurumların 

da etkisi ile toplum meydana gelmiştir.  

Vico‘nun, vahşilikten medeniliğe geçişi aktarmak istemesi ve gentillerin 

kökenini bir yabaniliğe bağlaması, onun kendi döneminin tartışma konularının ve 

insan anlayışının da özelliğini taşıdığı söylememize imkan verir. Paul Hazard, 17. ve 

18. yüzyıldaki seyahatler aracılığıyla Avrupa‘nın ufkunun nasıl genişlediği ve 

özellikle yeni insan anlayışının nasıl şekillendiğini anlatırken, Vico‘nun bu 

şekillenmeden etkilendiğinin ipuçlarını verir. Vico döneminde yerliler üzerindeki 

araştırmalar onu insanlığın aynı kökenden olup olmadığını tartışmaya ve bu nedenle 

bir köken araştırması yapmaya itmiş olabilir. Hazard, bu dönemde Amerikan yerlileri 

üzerinden vahşi topluluklara ilişkin Avrupalıların tartışmalarını şöyle anlatmaktadır: 

 

―Amerikan yerlileri bir problem teşkil ediyordu. Uzun zaman keşfedilmemiş bir 

kıtanın ortasında gözden ırak kalmış bu adamlar ne Sam‘ın, ne Ham‘ın, ne de 

Yafes‘in oğullarıydı. O halde kimden geliyorlardı? İşte bütün mesele. İsa‘dan önceki 

putperest kavimlerin hiç değilse ilk günahta hisseleri vardır, çünkü hepsi de 

Adem‘in soyundandı. Ama Amerikalılar kimdi? İşte bir başka esrar perdesi. 

Tufandan nasıl kurtulmuşlardı? İş bununla da kalmıyordu. Amerikalılar hiç 

şüphesiz, herkesin bildiği gibi, vahşi idiler. İnsanın cemiyet içinde yaşama 

alışkanlığını kazanmadan önceki halini anlatmak isteyenler yarı çıplak sürü halinde 

dolaşan Amerikan yerlilerini misal olarak gösterdiler.‖
37

 

 

Vico, Hazard‘ın sözünü ettiği tartışmalara, Amerikan yerlilerinin küçük 
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anlıklarını şaşırtan her şeye tanrılar atfettiklerini, yani bunların insanlığın primitif 

zamanlarının, Vico‘nun deyimiyle Tanrılar Çağı‘nın özelliklerini taşıdıklarını 

söyleyerek katılmıştır.
38

 Vico‘ya göre eski Germenlerle birlikte Amerikan yerlileri 

barbardırlar; çünkü bunlar insan kurban edip insan eti yiyerek insanlık dışı 

davranışlar sergilemişlerdir.
39

 

Hazard‘ın Yeniçağ için sözünü ettiği bu vahşi insan kavrayışının bir örneğini 

de Voltaire vermektedir. O, Felsefe Sözlüğü‘nde bütün medeni milletlerin her zaman 

böyle medeni olmadıklarını, hepsinin uzun zaman vahşi kaldıklarını söylemiştir.
40

 

Voltaire‘e göre bir zamanlar insan eti yiyen yamyamların olduğundan şüphe 

etmemek gerekir ve bunlardan Amerika‘da bulunmuştur; ona göre bu yaratıklar hala 

varlıklarını sürdürüyor da olabilirler çünkü eski devirlerde, zaman zaman insan etiyle 

geçinenler de yalnız Kykloplar
41

 değildir.
42

 

Vico döneminde, dünyanın daha önce görülmemiş bölgelerinde yaşayan 

insanların yaşama biçimleri, dinleri, adetleri ve barbarlıkları –dolayısıyla da tarihli 

olup olmadıkları- hakkında çokça görüş ortaya konmakta ve yerliler, vahşiler veya 

barbarlar olarak adlandırılan pek çok yabancı kavmin araştırılmakta oluşu, Vico‘yu, 

insanlığın kökenini bir doğal durum ile açıklama ve bu doğal durumu devler anlayışı 

içinde tasvir etme konusunda etkilemiş olmalıdır. Vico ayrıca insanlığın doğal 

durumu konusunda Hobbes‘tan da etkilenmiş gözükmektedir. Vico'nun devlerin doğal 

durumunu, akıl yürütme yetisi gelişmemiş, korkunç görünümlü vahşiler olarak tasvir 

ettiğini görüyoruz. Hobbes da Leviathan'da, doğal durumu benzer şekilde açıklamıştır. 

Ona göre de bu durumda, insan bencil ve vahşidir.43Hobbes‘un, Kitab-ı Mukaddes‘ten 

etkilenerek oluşturduğunu söylediği Leviathan adlı canavar, insanlığın ilk 

durumundaki savaş ve kötülük ortamını yansıtırken de, Vico‘nun anlattığı gentillerin 

babaları olan devlerle benzerlik gösterir. Leviathan adlı yaratık, insanlığın savaş 

durumunda bulunduğu dönemi hastalıklarıyla yansıtır. Leviathan‘ın hastalıkları, 

güçsüz bir devletin hastalıklarını temsil eder, tükenmez gücüyse devletin gücünü 

yansıtır. Eğer insanlar doğal eşitliği kabul ederek, kendilerini Leviathan‘ın yönetimi 
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altında toplarlarsa, düzensizlikten düzen durumuna, güçsüzlükten güçlü devlet 

durumuna geçerler. Aksi halde Vico‘nun devlerinin durumundaki gibi, birbirlerine 

zarar vermekten başka bir şey yapmazlar. Hobbes, Leviathan‘ı şöyle tanımlamıştır: 

 

―Yeryüzünde onun benzeri yoktur. Korkmayacak şekilde yaratılmıştır. Altındaki her 

şeyi görür; ve bütün gurur oğullarının kralıdır.‖
44

 

 

Hobbes‘un bu fikri devraldığı Kitab-ı Mukaddes‘te ise Leviathan şöyle 

anlatılmaktadır: 

 

―Onun kolları, bacakları, zorlu gücü, güzel yapısı hakkında konuşmadan 

edemeyeceğim. Onun giysisinin önünü kim açabilir? Kim onun iki katlı zırhını 

delebilir? Ağzının kapılarını açmaya kim yeltenebilir, dehşet verici dişleri 

karşısında? Sımsıkı kenetlenmiştir. Sırtındaki sıra sıra pullar, öyle yakındır ki 

birbirine aralarından hava bile geçmez. Birbirlerine geçmişler, yapışmış, 

ayrılmazlar. Aksırması ışık saçar, gözleri şafak gibi parıldar. Ağzından alevler 

fışkırır, kıvılcımlar saçılır. Kaynayan kazandan, yanan sazdan çıkan duman gibi 

burnundan duman tüter. Soluğu kömürleri tutuşturur, alev çıkar ağzından. Boynu 

güçlüdür, dehşet önü sıra gider. Etinin katmerleri birbirine yapışmış, sertleşmiş 

üzerinde kımıldamazlar. Göğsü taş gibi serttir, değirmenin alt taşı gibi sert. Ayağa 

kalktı mı güçlüler dehşete düşer, çıkardığı gürültüden ödleri patlar. Üzerine gidildi 

mi ne kılıç işler, ne mızrak, ne cirit, ne de kargı. Demir saman gibi gelir ona, tunç 

çürük odun gibi. Oklar onu kaçırmaz, anız gibi gelir ona sapan taşları. Anız sayılır 

onun için topuzlar, vınlayan palaya güler. Keskin çömlek parçaları gibidir karnının 

altı, döven gibi uzanır çamura. Derin suları kaynayan kazan gibi fokurdatır, denizi 

merhem çömleği gibi karıştırır. Ardında parlak bir iz bırakır, insan enginin saçları 

ağarmış sanır. Yeryüzünde bir eşi daha yoktur, kusursuz bir yaratıktır. Kendini 

büyük gören her varlığı aşağılar, gururlu her varlığın kralı odur.‖
45

 

 

Vico‘nun, toprağın oğulları olan devleri, topraktaki tuzlar aracılığıyla acayip 

görünümlü ve fiziksel olarak güçlü yaratıklar olsalar da, Leviathan kadar korkusuz 

olmadıkları açıktır. Onlar, kendilerine düzen verecek bir Leviathan ararlar. Bu 

ejderha-kral, sağlam bir devlet yönetimini temsil eder. Ancak Kitab-ı Mukaddes‘te 

de bu denli yüceltilerek anlatılan Leviathan da, devler gibi yönetilir. O da Tanrı‘nın 

buyruklarına uymak zorundadır. Tıpkı devlerin, kendi yöneticilerinin buyruklarına 

uymak ve onlara hizmet etmek zorunda kalmaları gibi. Devler, otorite aracılığıyla 

                                                 
44

A.e., s. 225. 
45

Tevrat, xii. 41:1-41:34. 



 82 

zaman içinde düzene geçiş yapmaktadırlar.  

Vico‘nun buradaki temel kaygısı, belli bir düzenden yoksun iken, insanın 

nasıl doğal ortamını –toplumsal düzeni-  oluşturma çabasına gireceği ve bu çaba 

içinde tüm toplumlar için ortak ilkeler meydana getirip getiremeyeceği sorusuna 

cevap aramasının bir sonucudur. Vico, bu ortak ilkeleri, yukarıda söz ettiğimiz gibi, 

evlilik, din ve ölü gömme olarak belirlemiş ve bunların insanlık tarihinde gelişmeye 

başlamasının diğer kurumların ortaya çıkışını sağladığını savunmuştur. Bu nedenle 

buradan itibaren, Vico‘nun, gentillerin dev olmaktan çıkarak kurumları 

oluşturmalarını nasıl açıkladığına bakmak, onun insan anlayışını kavramak açısından 

yerinde olacaktır. 

 

2.1.2. Kurumlar 

Vico‘ya göre kurumlar, insanın doğal durumuna dönmesi yani 

toplumsallaşmasında temel öğelerdir. Kurumlar, insan tarafından yapılmış, insanın 

toplumsal-tarihsel varoluşunun temellerini oluşturan unsurlar olarak, insanlık tarihine 

ilişkin bilginin derlenebileceği biricik dayanaklardır. Bu nedenle Yeni Bilim, 

kurumlara ilişkin bir araştırma olmaktadır.  

Vico Yeni Bilim‘de, bu bilimin, insani muhakeme veya tasavvur olmadan 

oluşan kurumların bir tarihi olması gerektiğini, bu dünya belli bir zamanda ve tikel 

olarak yaratılmış olsa bile, orada ilahi inayet aracılığıyla kurulan kurumların evrensel 

ve ebedi olduğunu söylemektedir.
46

 Kurumların evrenselliği ise, bu kurumların, tüm 

toplumlarda belli ortaklıklar ile kendini göstermesine bağlı olarak ortaya çıkar. 

Vico‘ya göre insanlık tarihindeki kurumlardan en önemli üçü, evlilik, din ve ölülerin 

gömülmesidir. Bunlar aynı zamanda evrensel bir insanlık tarihinin kurucu unsurları 

ve birbirini tanımayan uluslar arasındaki ortaklıklardır. Vico bu ilk kurumlara ilişkin 

şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: 

 

―Uygarlaşmış olanlar kadar barbar olanların da, her ne kadar zaman ve mekan 

açısından birbirlerinden uzak olduklarından ayrı ayrı kurulmuş olsalar da, tüm 

ulusların şu üç adeti koruduklarını görüyoruz : hepsi bir dine sahiptir, hepsi evlilik 

aktini kutsarlar, hepsi ölülerini gömerler. Kaba ve vahşi de olsalar hiçbir ulusta, din, 
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evlilik ve ölülerin gömülmesinden daha özenli bir seramoni ile ve daha kutsal bir 

törenle yapılan hiçbir eylem yoktur.‖
47

 

 

Vico, tarihsel süreçte ortaya çıkan kurumları, tüm halklar arasında ortak 

olduğunu söylediği ve Yeni Bilim’in ilkeleri olarak da belirlediği bu üç unsurla 

bağlantılı şekilde açıklamış ve kurumlar üzerinden insanı, kendi tarihinin öznesi 

durumuna getirmiştir. Collingwood, Vico‘nun tarih anlayışından söz ederken bunu 

şöyle ifade etmektedir: 

 

―Vico tarihsel süreci insanların dil, gelenek, hukuk, hükümet vb. dizgeleri kurup 

geliştirdiği bir süreç olarak görür: Yani tarihi insan topluluklarının ve onların 

kurumlarının tarihi olarak düşünür. Burada ilk kez tarihin konusunun ne olduğuna 

ilişkin modern bir tasarıma ulaşıyoruz. Orta Çağ için olduğu gibi, insanların ayrı ayrı 

eylemleri ile onları bir arada tutan tanrısal plan arasında hiçbir karşıtlık yok; öte 

yandan, (Vico‘nun özellikle ilgilendiği) ilkel insanın, başlattığı gelişmelerden ne 

çıkacağını önceden gördüğü yollu hiçbir ima yok; tarihin planı tümüyle insanın 

planıdır, kendi aşamalı gerçekleşmesine yönelik gerçekleşmemiş bir niyet biçiminde 

önceden var değildir. İnsan, Platon‘un Tanrısının ideal bir model üzerinde dünyayı 

biçimlediği gibi insan topluluğunu biçimleyen Demiurgos‘tur yalnızca; Tanrı‘nın 

kendisi gibi, kendi tarihsel gelişmesinin toplu işleyişinde hem biçimi hem maddeyi 

var eden gerçek bir yaratıcıdır.‖
48

 

 

Collingwood‘un belirttiği gibi Vico burada, insanı kendi tarihinin kurucusu 

olarak göstermek istemekte ve insanlık tarihine dair araştırmanın kurumlara yönelik 

olması gerektiğini savunmaktadır. İnsan, aklı aracılığıyla tarihin öznesi olabilir; 

çünkü gentiller hep dev olarak kalmamışlardır. Yukarıda söz ettiğimiz gibi Vico, 

tufandan sonra devlerin gelişme aşamaları için belli zaman dilimleri belirlemiştir. 

Ancak burada önemli olan nokta, insanın aklı aracılığıyla kurumları oluştururken ne 

ölçüde eylemlerinin sorumluluğunu taşıyabileceğinin belirlenmesidir; çünkü 

Vico‘nun tarih anlayışında insana yol gösteren bir ışık olan inayetten de söz 

edilmektedir. Burada insanın Demiurgos gibi çalışmasını sağlayan bir tanrısal güç 

olarak inayet vardır. 

Vico‘ya göre ilahi inayet, insanlar arasında korku ve merak duygularının 

gelişmesini sağlayarak, devlerin insanlaşmasını takdir etmiş, insan zihninin 
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aydınlanmasına ve insanın kendi kurumlarını oluşturmasına önderlik etmiştir. Burada 

dikkat edilmesi gereken şey, tarihsel süreçteki her olgunun Tanrı isteği ve takdiri ile 

oluştuğu sonucuna varmamaktır; çünkü bir sonraki bölümde açıklayacağımız gibi, 

Vico‘da inayet, yalnızca insanı aydınlatan ve ilk adımda yönlendiren bir güçtür. 

İnsan, aslında kendi tarihini oluştururken bağımsızdır. Bu nedenle Vico‘ya göre 

insanlık tarihini incelemek, insanın tüm değişimleriyle birlikte kendi zihnini 

incelemesi, kendi varlığının bilincine varması anlamına gelir. İnsan, kurumları kendi 

zihnine dayalı olarak oluşturduğundan, bu bilince ulaşmasında kurumlar aracı bir rol 

üstlenirler. Öte yandan Vico‘nun Yeni Bilim‘inin şüphe götürmez ilk ilkesi de, 

ulusların bu dünyasının kesin olarak insanlar tarafından yapılmış olduğu ve bu 

yüzden onun görünüşünün bizim kendi zihnimizin değişimleri içinde bulunması 

gerektiğidir.‘‘
49

 Vico, Yeni Bilim‘de toplumun insanlar tarafından yapıldığını şu 

şekilde de dile getirmiştir: 

 

―Ancak en erken ilkçağı kaplayan koyu karanlık gecede, bizlerden çok uzakta, tüm 

soruların ötesinde bir gerçekliğin, sonsuz ve asla sönmeyen ışığı parlar : sivil toplum 

dünyası kesinlikle insanlar tarafından yapılmıştır ve onun ilkeleri bu yüzden bizim 

kendi insan zihnimizin değişimleri içinde bulunmaktadır.‖
50

 

 

 Vico‘nun bu pasajından da anlaşılacağı gibi, onun insanlık tarihi içinde 

kurumlara yüklediği bu rolün nedeni, bilgi anlayışı aracılığıyla daha iyi kavranabilir. 

Vico‘ya göre bir şeyin bilinebilmesi için onun yapılmış olması, bir olgu durumuna 

gelmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak da insanın, hakkında sağlam bilgiye sahip 

olabileceği olgular, kendi yaptıklarıdır. Bu nedenle insan eylemlerinin alanı olarak 

tarih, süreç içinde ortaya çıkan kurumlar aracılığıyla bilinebilir. Noland, Vico‘nun bu 

anlayışını şöyle açıklamıştır: 

 

―Vico‘ya göre biz, kurumları, gelenekleri ve teamülleri yarattığımız için onları 

bilebiliriz, biz bunların yalnız isimlerini değil, kendilerini yaratıyoruz, bunlar 

insanların eylemleri ve niyetlerinin ürünüdürler … bu çalışmanın epistemolojik 

ilkesi, yaptığımız şeyi bilebileceğimizdir. Ben, yaptığım şeyi bilebilirim çünkü kendi 

niyet ve amaçlarımı bilirim. Biz, bir halk olarak yaptığımız şeyi bilebiliriz çünkü 
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kendi niyetlerimizi biliriz. Fizikçiler maddeyi meydana getiremezler, hareketi 

yaratamazlar; biyologlar bitkileri meydana getiremezler ve zoologlar hayvanları 

yaratamazlar, ancak insanlar kurumları ve toplumları yaratabilirler ve eylemde 

bulunurlar ve bu yüzden kendi nesnelerini bilemeyen bilim adamlarından ayrı 

olarak, kurumları, toplumları ve eylemleri bilebilirler.‖
51

 

 

Vico‘nun bilgi anlayışına bağlı olarak, ‗‘Yeni Bilim‘‘in güvenilirliği de 

sağlanmış olmaktadır; çünkü bu bilimin incelediği nesneler kurumlardır ve bunlar 

hakkındaki bilgimiz şüphe götürmezdir. Dolayısıyla ‗‘Yeni Bilim‘‘, sağlam bir temel 

üzerine kurulmaktadır. Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘ anlayışı açısından epistemolojik bir 

değer taşıyan kurumlar, din, evlilik ve ölü gömme ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, 

Yeni Bilim’de, bu insani kurumlardan türemiş ve birbirinden habersiz topluluklarda 

ortak olan başka alt kurumlar da keşfedilmeye çalışılır. Bunlardan hukuk, devlet, 

iktisat ve dil, evrensel tarihi oluşturan en önemli alt kurumlar olarak belirirler. 

Bunların temelinde, insanın kendisi için gerekli ve yararlı olana yönelme ihtiyacı yer 

alır. Vico‘nun, kurumların tarihi olarak da nitelediği Yeni Bilim’de temel ve yan 

kurumlar olarak nelerden bahsettiğini görmek, insanın tarihteki konumunu nasıl 

temellendirdiğini anlamak açısından önem taşır. Burada öncelikle insan yaşamının 

dayanakları olarak beliren din, evlilik ve ölü gömme kurumlarını ve sonra bunlardan 

türeyen yan kurumları inceleyeceğiz. 

 

Din, Yeni Bilim‘de en önemli kurum olarak ortaya çıkmasının yanı sıra, 

Vico‘nun, tarih anlayışı açısından ilk ilke olarak gösterilmelidir. Bunun sebebi 

olarak, bir Katolik olan Vico‘nun, gentillerin tarihini Kitab-ı Mukaddes‘e dayalı 

olarak anlatmaya başlaması ve cennetten kovulma ile tufanı insanlıktan düşüşün 

nedenleri olarak göstermesi düşünülebilir. O, gentillerin tarihini düşüşle başlatırken, 

aynı zamanda bir gelişme-ilerleme-toparlanma sürecini anlatmaya girişmiştir. Bu 

süreçte de insana yol gösterici bir ilke gereklidir. Vico, tüm ulusların
52

 -kitaplı bir 

dine mensup olsun veya olmasın- ortak olarak sahip olduğu kurumlardan birini, 

Tanrı inancında bulur ve bunu bilimi açısından bir ilke haline getirir. Gentillerin 
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kökenini oluşturan ve Nuh‘un oğullarının soyundan gelen devler, din aracılığıyla 

insanlaşmanın adımlarını atarlar. Vahşi, yabani ve barbar zamanlarda insanlar, 

kendilerini dinle ehlileştirmeye başlarlar.
53

 Vico, dinin bu özelliği nedeniyle, 

dünyadaki tüm ulusların Paganizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam olmak üzere 

dört temel dinden geçtiklerini söylemiştir.
54

 

 Vico, böylelikle dini, bütün kurumların ve sonra da ulusların kurulmasında 

temele almıştır. Ona göre din, uluslar arasındaki ortaklıkların ilkidir. Her topluluk 

mutlaka bir dine mensuptur; bu bir vahiy dini de olabilir, putperestlik de olabilir. 

Vico, aynı zamanda dini, ulusların aydınlanmasının araçları arasında saymıştır. Ona 

göre dünyada hiçbir ulus ateizm üzerine kurulmamışken en aydınlanmış uluslar, 

tanrılara tapmaktan ortaya çıkmıştır.
55

 

Vico‘nun dini bu denli ön plana almasının nedeni, insanın 

toplumsallaşmasında dinin sunduğu kurallar bütünlüğü aracılığıyla diğer kurumların 

da teker teker oluşmaya başlamasıdır. O, dindarlık ve dinin, ilk insanları doğal olarak 

Jove‘un kehanetlerinden öğüt alma konusunda tedbirli yaptığını, Jove‘a doğru giden 

ilk adalette ve Sicilya‘nın mağaraları arasında dağılmış devler hakkında 

Polyphemus‘un Ulysses‘e dediği gibi bir başkasının işlerine karışmayan insanlar 

arasında yayıldığını, insanlara hayatları boyunca bir kadınla yetinme ölçülülüğünü 

getirdiğini ve ilk insanları güçlü, çalışkan ve yüce gönüllü yaptığını söylemektedir.
56

 

 Caponigri, Vico için dinin, insanın toplumsallığının sarsılmaz temeli 

olduğunu söylemektedir. Caponigri‘ye göre Tanrı düşüncesi burada bir uyarıcı ve 

hareket ettirici güç olarak vardır, insanın kendisinin farkına varmasını ve insanlık 

hareketinin gerçekleşmesini sağlar.
57

 Yani Caponigri‘ye göre dinin Vico açısından en 

önemli rolü, insanlığa geçiş eyleminde belirleyici oluşudur. Gerçekten de Vico dini, 

insanın kendilik bilincine ulaşmasını sağlayan ve vahşilikten insanlığa geçişte ona 

ışık tutan bir kurum olarak belirlemiştir. 

Vico‘nun ikinci ilke olarak öne sürdüğü kurum, evliliktir. Evlilik, toplumun 

yapıtaşı olan ailelerin kurulması ve bunların da genişleyerek kabileleri ve sonrasında 
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milletleri ve milletlerin bağlı oldukları otorite olan devletleri oluşturması bakımından 

yani insanlığın tarihteki hareketini sağlaması açısından önem taşır. Vico, ailelerin 

oluşumunu, ilkin devlerin Tanrı korkusu aracılığıyla mağaralarda tek eşli olarak 

yaşamaya başlamalarına ve ikinci olarak da dinsiz göçebelerin yaşamlarını 

sürdürebilmek için kendilerinden daha güçlü olanlara sığınmalarına bağlayarak 

açıklamıştır. İlk evliliklerin ortaya çıktığı yerlerde düzenli ve sabit bir mekanda 

yaşayanlar, kendilerine sığınan bu göçebelerden kavga çıkaranları öldürerek ve zayıf 

olanları korumalarına alarak ilk ailelerin kurulmasını sağlamışlardır. Bu ilk ailelere 

sığınanlar famuli olarak kabul edilmiş ve onlara hayatlarını sürdürme olanağı 

sağlanmıştır. Aile (family), kendi ismini esas olarak bu famuli‘den almıştır.‘‘
58

 

Vico‘ya göre tufandan sonra Nuh‘un çocuklarının babalarının dininden 

uzaklaşmaları, onların evliliklerinin bozulmasına ve yeryüzü ormanında başıboş 

vahşiler olarak dolaşmaya başlamalarına sebep olmuş, devler denilen soy, bunların 

çarpık cinsel ilişkilerinden türemişti. Bu nedenle Vico, evlilik kurumunu, insanın 

doğal durumuna geri dönmesi, yani toplum halinde yaşamasının temel 

dayanaklarından biri olarak görüp önemsemiştir. Evliliği, tanrı inancından sonra, 

toplumu bir arada tutan ikinci duygu olarak gösterdiği, utanma duygusuna 

bağlayarak açıklamıştır. Vico, ahlaki değerlerin kökenini de böylece evliliğe 

bağlamıştır. Ona göre devler, Tanrı‘dan korktukları için onu sinirlendirmek 

istememişler ve vahşi isteklerini kontrol altına almaya başlamışlardır. Bundan sonra 

da tek bir eş seçerek mağaralarda onunla birlikte yaşamaya başlamışlar ve aşk 

eylemi, mağaralarda yani kapalı bir yerde icra edilmeye başlanmıştır. Bu da, devlerin 

utanma duygusunu hissetmelerini sağlamıştır ki Vico‘ya göre bu duygu, dinden 

sonra, ulusların varlıklarını korumalarını sağlayan ikinci bağdır.
59

 Böylelikle hem 

evliliğin hem de ailenin kökeni oluşmuştur. Vico, bunlardan yola çıkarak Yeni 

Bilim’de, evliliğin, bir ilahilik korkusu altında tamamlanmış iffetli cinsel birliktelik 

olduğunu söylemekte ve evliliğin kaynağı, ilahi inayet olan ilk ilkenin içinde 

bulunduğundan, evliliği biliminin ikinci ilkesi yaptığını bildirmektedir.
60

Evliliğin bu 

tanımı ve inayete bağlılığı, onun kutsallığının da sebebidir. Tanrılar Çağı‘nın özelliği 
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olarak, evliliğin ilk ortaya çıktığı durumda ona da, Jove‘un karısı olarak belirlenen ve 

tanrıların ve insanların iffetli kraliçesi olan Juno atfedilmiş ve böylece evlilik 

kutsanmıştır. Evliliğin kutsanması, ahlaki düzenin oluşması açısından önem taşır.  

 

Vico‘nun biliminin üçüncü ilkesi ise, ölülerin gömülmesidir. Bu da, tanrı 

fikrinin oluşması ve evliliklerin başlaması ile yerleşik bir düzene geçişten sonra 

ortaya çıkmış bir kurumdur. Vico, dağların tepelerinde bulunan kafatası ve 

kemiklerden yola çıkarak, dağlarda yaşayan ve tanrı korkusu olan devlerin, 

çevrelerinde çürüyen ölülerin bedenlerinin kötü kokusundan rahatsız olarak bu 

bedenleri gömmeye başlamış olmaları gerektiğini söylemektedir. Devler, bu 

mezarların etrafını çevirerek bedenlerin gömüldüğü bu yerleri kutsamışlardır. İnsan 

ruhlarının ölümsüz olduğu şeklindeki evrensel inanç da buradan çıkmıştır. Bu 

nedenle de bu ilke, bu bilimin temelini belirleyen evrensel ilkelerin üçüncüsüdür.
61

 

Vico‘ya göre ölülerin gömüldüğü bu toprakların etrafının çevrilmesi, mülkiyet 

fikrinin kökenini oluşturmuş, ölülerin gömüldüğü topraklar, orada yaşayanların 

mülkü olarak belirlenmiştir. Daha sonra bu toprakların ekilmeye başlanmasıyla tam 

anlamıyla mülkiyet ortaya çıkmıştır. Ölülerin gömülmesinin bir başka önemi ise, 

mezar taşlarına kazınan şiirler, şarkılar ve benzeri şeylerin taşıdığı tarihsel değerdir. 

Vico, sözgelimi, Mısırlıların Syringes denilen sütunlar üzerine mısralar halinde 

ölülerinin anılarını kazıdıklarını söylemiş
62

 ve bunu, ilk halkların dilleri, konuşma 

biçimleri ve gelenekleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir unsur olarak 

görmüştür. Yine Vico, ölüler gömüldükten sonra bunların mezarlarının başına bir 

kazık dikilerek gömünün işaretlendiğini ve bu durumun köken olarak, toprağın 

sıradan bir şekilde çevrilmesinden başka bir şey olmadığını söylemiştir. O, Grekler 

tarafından mezarların işaretlerinin, phylax veya gardiyan olarak adlandırıldığını ve 

bu insanların, mezarın başına konulan desteklerin mezarı koruduğuna inandıklarını 

anlatmaktadır. Romalılar‘ın ise, soylarını, evlerinin salonları boyunca kendi 

atalarının heykellerini dizerek gösterdiklerini söylemektedir.  Bunların hepsi, 

ölülerin gömülmesinin de kutsallığını gösteren örneklerdir.
63
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Vico‘nun belirlediği bu üç kurumla ilişkili olarak, toplumlaşmanın temelini 

sağlayacak diğer kurumlar da meydana gelmişlerdir. Hukuk, devlet, dil, iktisat gibi 

diğer kurumlar, bu üç kuruma bağlı olduklarından, Vico‘nun tarih düşüncesi 

açısından yan kurumlar olarak nitelendirilebilirler. Şimdi bu yan kurumların 

gelişmesi üzerinden Vico‘nun insan anlayışını tartışmaya çalışabiliriz. 

Yan kurumlar arasında ilk olarak hukukun oluşma sürecini ele alabiliriz. 

Vico‘ya göre ‗‘Yeni Bilim‘‘in özelliklerinden biri de ulusların doğal hukukunu 

incelemektir. Hukukun oluşması, ilkin din, ikinci olarak da aileler ile ortaya çıkan 

otorite fikri üzerinden gerçekleşmiştir.  

Vico hukuku, gentillerin korku aracılığıyla yarattıkları kendi tanrıları Jove‘un 

adını kullanarak, terimin etimolojik kökeni ile açıklamıştır. O, Latince ius, eski 

kullanımı Ious (Jove) olan terimin, hukuk teriminin kökenini oluşturduğunu 

söylemiştir. Greklerde de kanun için ilk olarak kullanılan diaÏon teriminin, tarihsel 

köken bakımından Jove‘dan geldiğini, Grekler‘in Jove‘a Dios dediklerini ve daha 

sonra ses uyumunu sağlamak için terimin dikaiona dönüştüğünü söylemiştir. Vico 

ayrıca, Latince‘de sub dio ifadesi,  sub Iove ile aynı anlama geldiğini ve ‗‘açık 

gökyüzü altında‘‘ demek olduğunu aktarmıştır. Vico‘ya göre ilk uluslar, divination 

olarak ifade edilen, Jove‘dan aldıkları kehanetler aracılığıyla kurumlarını meydana 

getirmişlerdir. Bunlardan yola çıkarak Vico, hukukun kökende tanrısal olduğunu 

savunmuştur. Bu nedenle de ona göre doğal hukuk, ilahi inayet düşüncesi ile başlar.
64

 

Vico, böylelikle Tanrı düşüncesi (Jove) aracılığıyla, ilk kanunların gentillerin 

yabani durumlarına bir düzen katmak üzere, kehanetler yoluyla oluştuğunu açıklamış 

olur; yani hukuk, toplum halinde yaşamanın en önemli unsurlarından biri olarak, 

Vico‘ya göre, Tanrı düşüncesinden türemiştir. Vico, hukukun kökenini açıklarken 

farklı dillerden verdiği örnekler üzerinden, aslında bu kavramın bağlantılı olduğu 

diğer kavramları da açığa çıkarmaya çalışmıştır. Sözgelimi, Vico'nun tespitine göre, 

Roma kanunlarında nomen hak kavramına işaret etmekteyken, Grekçe'deki nomos, 

kanuna işaret eder. Fransızca‘da Ioi terimi kanun anlamına gelirken, aloi para 

demektir.65 Vico böylece hukukun, iktisat ile ilişkisine de bu terimlerin dönüşümü 

üzerinden değinmeye çalışmıştır. İktisadın oluşması da, tarıma ve yerleşik düzene geçişe 
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bağlı olduğundan kurumların birliği gibi bir düşünce ortaya çıkmaktadır. Buna bir örnek 

vermek gerekirse, Vico, Romalılarda On İki Levha Kanunları‘nın ve halk özgürlüğünün 

ortaya çıkışını, yukarıda bahsettiğimiz göçebe devlerin ailelere sığınması sonucu oluşan 

bir toplumsal yapı olan ve vatandaş sayılmayan pleplerin, kendi haklarını aramak için 

aile babalarına karşı ayaklanmalarına bağlamıştır. Plepler, tarlalarda aile babalarının 

kölesi olarak çalışırlarken, bu tarlalar üzerinde mülkiyet hakkı edinmek istemişler ve 

yeni kanun arayışlarına girişmişlerdir.66 Buradan yola çıkarak Vico‘nun, hukuku, 

toplumsal koşullar, tarıma bağlı iktisat ve devlet fikri ile bir arada düşündüğünü 

söylemek gerekir.  

Vico‘nun hukuka ilişkin tespitleri açısından değinilmesi gereken bir başka 

önemli nokta, onun, hak ve hukuk kavramlarını ilahi inayet düşüncesi ile ilişkilendirerek, 

doğal hukuktan söz etmesidir. Verene, bu doğal hukukun (ius naturale), seçimin 

başlaması ile açıklanacağını ve Vico‘ya göre hukukun, Tanrı‘nın doğasından meydana 

gelen insanın doğasından türediğini söylemektedir.67 Söz konusu seçim, Vico‘ya göre, 

devlerin artık mağaralarda yerleşik düzende yaşamaya başlamaları ve kendi iradelerini 

kontrol altına almaları ile ilişkilidir. Devler, kendi bedenlerini kontrol altına tutabilmek 

için, inayetin de yardımıyla özgür seçimi geliştirmişlerdir.68 Vico‘ya göre insan doğuştan 

kötü olduğundan, onda özgür seçimin oluşabilmesi için, öncelikle inayetin yardımı 

gerekmektedir. Bu özgür seçim oluştuktan sonra, tüm uluslarda ortak olan adetler 

aracılığıyla, doğal hukuk meydana gelir. Bu hukukun temelindeki ortaklık, common 

sense’tir. Verene, Vico için hukukun kökeninin, tüm insanlığın toplumsallığının 

kendisinden meydana geldiği common sense‘te yani ortak duyuda olduğunu 

söylemiştir.69Vico, ortak duyuyu (common sense), bir etki olmaksızın bütün bir sınıf, 

bütün bir halk, bütün bir ulus  ve bütün insan ırkı tarafından paylaşılan ortak bir 

muhakeme olarak tanımlamıştır.
70

 Caponigri, Vico‘nun teorisinde inayetin ilkesel 

yönünün, evrensellik ve ideal modernlik için ortak duyu aracılığıyla insanlığa 

rehberlik ettiğini söylemiştir.
71

 Bu ortak duyu, insanlar arasında eşitlik fikrinin 

gelişmesinin de kaynağıdır. Bu eşitlik fikri, demokratik yönetimlerin de temeli 
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olmuştur. İnsanlığın eşitliği, insanın rasyonel tabiatının eşitliğidir.
72

 

Verene‘e göre, Vico için hukuk, insanlık dünyasının temelidir. Verene bunu, 

Vico‘nun, gentillerin doğal hukukunu, ulusların birbirlerini izlemeksizin meydana 

getirdikleri ortak bir anlam olarak tanımlaması ve bunu ulusların adetlerinin oluşması 

ile eşzamanlı kılmasına bağlamaktadır.
73

 Vico‘ya göre, gentillerin doğal hukuku, 

kanunla değil, adetle kurulmuştur.
74

 Verene‘e göre, Vico‘nun tarih modelinde uluslar 

tarih içinde gelişirler ve hukuk da bu gelişme modelinin bir parçasıdır.
75

 

Vico, gentillerin doğal hukukunun incelenmesini biliminin temel yönlerinden 

biri olarak göstermiş ve bu hukukun, diğer adetlerle biraradalığı fikri üzerinden diğer 

kurumları incelemiştir. 

Devlerin yerleşik düzene geçerek, iradelerini kullanmaya başlamaları, Tanrı 

otoritesinden sonra, insan otoritesinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu otorite, 

gentillerin hukuk sisteminin gelişmesini sağlamanın yanı sıra, bu hukuk sistemi ile 

bağlantılı olarak, yönetim biçimlerinin ve devletin gelişmesini de sağlamıştır. Evlilik 

yoluyla kurulan ailelerde babalar, çocuklarını ve kendilerine sığınan vahşileri, yine 

korku duygusu aracılığıyla, otoritelerini kullanarak eğitmişler ve bu düzen, daha 

sonra, devlet yönetimlerinin temelini oluşturmuştur.  

Vico, yönetimlerin ortaya çıkışını, insanın çift yönlü yapısına bağlı olarak 

açıklamıştır. Vico‘ya göre insan, hükmedici zihin ve onun esiri olan bedenden 

oluşuyorsa, yönetimlerde de güçlü zihinlere sahip olanlar emretmeli, güçlü bedenlere 

sahip olanlarsa hizmet etmelidir. Onun bu düşüncesini şu pasajda açıkça görebiliriz: 

 

―[…] insan iki kısımdan oluşur, bunlardan zihin soyludur ve bu nedenle 

hükmetmelidir; beden basittir ve hizmet etmelidir. Fakat insan doğasındaki 

yozlaşma nedeniyle, insanların genel karakteri, felsefenin yardımı olmadan (biraz 

yardım edebilir), bizi her bireyin zihni emretmeli ve bedenine hizmet etmemeli 

görüşüne ulaştıramaz. Bu yüzden, ilahi inayet bu sonsuz emir ile insan ilişkilerine 

şunu emretmiştir : yönetimlerde, zihinlerini kullananlar emretsin, bedenlerini 

kullananlar itaat etsin.‖
76
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Vico, devletlerin kurulup yıkılmalarını da insanın zihin ve bedenden oluşan 

çift yönlü bir varlık olmasına bağlamıştır. Çünkü zihin ve beden arasındaki bu 

çatışma, toplumsal hayatta güçlü olan ve zayıf olan arasındaki çatışmaya dönüşür. 

Ona göre devletler de çatışmayla, yani şiddet ve hile ile kurulurlar ve ayakta 

kalamadıklarında yine şiddet ve hile ile yıkılırlar.
77

 Vico, bu özelliği, devlet 

yönetiminin temeli olarak belirlemiştir.  

Vico‘ya göre devletin ilk biçimi, aile devletidir ve yukarıda söz ettiğimiz gibi, 

aile babalarının otoritesine dayanır. Vico, bu ilk devlet türünde, yukarıdaki 

açıklamaya uygun olarak, aile babalarının emir verdiğini, famulinin ise bu emirleri 

uyguladığını söylemektedir.
78

 Vico, bu aile babalarının aynı zamanda, Tanrı‘nın 

kehanetlerini alma yeteneğine sahip bilgeler ve kanun koyucular olarak anlaşıldığını 

da aktarmaktadır. Bunların kanun koyucu olmalarının nedeni de, Tanrı‘nın 

kanunlarını, yönetimleri altında bulunanlara aktarmalarıdır.
79

 Bu yönetim biçimi, 

daha sonra ailenin genişlemesi sonucu kabilelere ve son olarak da devletlere 

geçmiştir. 

Vico, bir kurum olarak iktisadı da, devlet ve hukukla birlikte düşünmüştür. 

Buna örnek olarak onun, Latinler‘den hareketle, ekili alanların, devletlerin gerçek 

varlığını teşkil ettiğini söylemesini gösterebiliriz.
80

 Yani Vico‘ya göre devlet, 

yerleşik düzenle birlikte ortaya çıkmıştır ve yerleşik düzenin en önemli sonucu da 

iktisattır. İktisat, ilkin tarım üzerinden ortaya çıkmıştır. Bu da insanın en temel 

ihtiyacı olan beslenmenin karşılanması ile ilgilidir.  

Vico, ilk sözleşmeleri de iktisada, ticaretin ilk biçimine bağlamaktadır. İlk 

sözleşmelerle ilk alışveriş şekilleri belirlenmiştir. Ona göre ilk alışveriş biçimi 

takastır, daha sonra toprakların işlenmek üzere kiraya verilmesi söz konusu 

olmuştur.
81

 Şehirlerin gelişmesiyle birlikte esas olarak ticaretin kökeni ortaya 

çıkmıştır. Vico‘ya göre ‗‘ticaret‘‘ terimi, kahramanların, famuliyi kendilerine hizmet 

etmeye mecbur bırakıp, famuliye verdikleri tarlalar üzerinde, dünyadaki ilk 
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ödemelerden türemiştir.
82

 İktisadın gelişmesinde yaşadıkları bölgelerdeki ürünlerin 

tükenmesi nedeniyle gentillerin farklı coğrafyalara yönelmeleri de etkili olmuştur. 

Vico‘nun iktisadı, temel ihtiyaçlar üzerinden temellendirmesi, onun, 

toplumsallaşmanın kökeninde insani ihtiyaçların karşılanmasının yer aldığı 

şeklindeki görüşüyle de uyumludur.  

İktisadın gelişmesi, devletle olduğu kadar hukukla da ilişkilidir. Nitekim 

ticari ilişkiler belli sözleşmelere dayalı olarak yapılmak zorundadır. Ticaret 

aracılığıyla yeni kanunlara gereksinim duyulması, karmaşık toplum yapısının 

oluşmaya başladığının göstergesidir. Vico, özellikle bu kanunlar üzerinden, dil ile de 

iktisat, hukuk ve devlet ilişkisini kurmuştur. Sözgelimi ilk kanun koyucular, 

Tanrı‘nın emirlerini, henüz harfler gelişmediğinden, sözlü olarak iletmişlerdir.
83

 

Burada yine Vico‘nun mülkiyet ile dil arasında kurduğu ilişki de örnek verilebilir. 

Ona göre, henüz dillerin tam olarak gelişmediği sessiz zamanlarda mülkiyet, 

işaretlerle belirlenmiştir. Bu işaretler de hiyerogliflerin ilk biçimleridir.
84

 

Vico, üç tip dilden söz etmiştir. İlki hiyeroglif, ikincisi sembolik, üçüncüsü 

halk tarafından üzerinde anlaşılan karakterlerle oluşan mektubi dildir.
85

 Vico‘ya göre 

insanlığın ilk durumunda henüz akıl yürütme yetisi gelişmediğinden dil de gelişmiş 

değildi. Bu durumda bildirişim, genel jestler veya fiziksel objeler aracılığıyla, 

işaretleşme yoluyla sağlanıyordu.
86

 Nuh‘un oğulları babalarının dinini terk ettikten 

sonra, hem ailelerini, hem de dillerini unutmuşlardı. Bu nedenle diğer bütün 

kurumlar gibi, insanlaşma sürecinde dillerin de yeniden kurulması gerekmiştir. 

Sessizlikten konuşmaya doğru giden bir insanlaşma söz konusudur. 

Vico, ilk konuşma biçimlerinin ritim aracılığıyla oluşturulduğunu söylemiştir. 

Ona göre ilk insanlar, bir şeyi dile getirmek istediklerinde ritmi kullanırlardı ve 

buradan rapsodiler oluşmuştu. Vico, insanların sessiz oldukları zamanlarda önce, 

dilsizler gibi şarkı söyleyerek sesli harfleri çıkarmış olduklarından söz etmiştir. Bu 

dönemin konuşma biçimi, ona göre, dillerde diftongların kalmasını sağlamıştır; 

çünkü sesli harfler oluşturmak kolaydır, sessiz harfleri oluşturmaksa zordur ve ilk 
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insanlar sadece çok şiddetli tutkularını çok yüksek bir sesle telaffuz etmişlerdir. 

İnsan, sesini yükselttiği zaman da diftonglar ve şarkılar oluşturur.
87

 

Dilin bu ilk durumu nedeniyle Vico, insanlığın ilk dönemini ‗‘şiirsel‘‘ dönem 

olarak adlandırmış ve ilk insanların şairler olduğunu söylemiştir. Bu dönemde 

gelişen ilk konuşma biçiminin önemi, bu insanların tarihlerini ölçü ve ritim 

aracılığıyla belleklerinde tutmalarını sağlamış olmasıdır.
88

 Vico‘nun bu tespiti ile dil, 

kültürel belleğin gelişmesinin en önemli aracı olmaktadır. Childe, dilin bu açıdan 

önemini şöyle ifade etmiştir: 

 

―Dil, toplumsal tecrübe mirasını kuşaktan kuşağa geçiren araçtır; onun aracılığıyla 

tecrübeler –sınama ve yanılmaların sonuçları, ne olabileceği ve ne yapılması 

gerektiği- derlenip bir kuşaktan diğerine geçirilir. […] bir toplumun bütün üyeleri 

dilin aynı simgelerini kullanarak gördüklerini, duyduklarını, çektiklerini ve 

yaptıklarını diğerlerine anlatabilirler.‖
89

 

 

Vico, dilin ikinci durumunun Kahramanlar Çağı‘nda geliştiğini ve bu dilin, 

benzetmeler üzerine kurulduğunu söylemiştir.
90

 Vico, ilk tarihsel metinler olarak 

gördüğü fabl ve mitosların gelişimini de bu döneme yerleştirmiştir. O, dillerin ortaya 

çıkma süreçlerini araştırırken, harflerle dillerin aynı anda oluşup oluşmadığına ilişkin 

bir tartışmadan da söz etmiş ve bu ikisinin kökenlerinin ayrı düşünülemeyeceğini 

söylemiştir. Vico‘ya göre harfler ve diller aynı anda ortaya çıkmışlardır, zira insanlar 

ilk durumda sessiz oldukları için, konuşmaya yazarak başlamışlardır ve alfabenin 

harflerinden önce şiirsel karakterler gelmiştir.
91

 Bu karakterler, harflerin ilk 

durumunu temsil ederler. Vico, dillerin üçüncü türünü ise açık ifadeli dil olarak 

adlandırmış ve bunun tüm uluslar tarafından bugün de kullanılan dil olduğunu 

söylemiştir.
92

Bu dil, alfabenin gelişmesi ile ortaya çıkan ve daha kapsamlı bir 

bildirişime olanak tanıyan modern dildir.  

Vico‘ya göre dillerin gelişimini, hukuk kuralları, iktisat ve yönetim 

biçimlerinin gelişimi ile bir arada düşünmek gerektiği açıktır. Nitekim, devler 

                                                 
87

A.e., § 461. 
88

A.e., § 833. 
89

Childe, a.g.e., s. 24. 
90

Vico, New Science, § 832. 
91

A.e., § 429. 
92

A.e., § 931. 



 95 

arasında herhangi bir insani bildirişim söz konusu değilken, bunların insanlaşmaya 

başlaması yani evlilik yoluyla ailelerin kurulması ve bu durumun otorite fikrini 

ortaya çıkarması, daha sonra şehirleşmenin etkisiyle mülkiyetin oluşması ve başka 

coğrafyalardaki insanlarla ticari ilişkilerin kurulması bir bildirişimi gerekli kılmış ve 

dil aşamalı olarak gelişmiştir. 

Buraya kadar sayılan tüm kurumlar, Vico‘ya göre her ne kadar belli ölçülerde 

uygulamada farklılaşmış olsalar da, bütün uluslarda ortaktırlar ve aralarında bağlar 

vardır. Caponigri,  Vico‘ya göre, gerçek mülkiyet ve kutsal evliliğin, aristokratik 

yönetimin dış sınırlarını belirlediğini, ancak onun en içteki sığınağı veya kaynağı 

olmadığını söylemiştir. Ona göre bunların konumu daha ziyade dinin içindedir ve 

esas olarak kehanetlerin yorumuna dayanırlar.
93

 Caponigri‘nin yorumu, kurumlar 

arasındaki bağın bir örneği olabilir. Kurumların ortaklığı ise şöyle açıklanabilir: Her 

ulusta herhangi bir Tanrı‘ya inanılır, resmi evlilikler vardır, ölüler ortada 

bırakılmazlar, yaşamanın düzenlenmesi için belli bir hukuk kuralları bütünlüğü 

vardır, belli bir yönetim biçimi altında toplanılmıştır, belli ticari ilişkiler kurulmuştur 

ve tüm bunların gerçekleşmesinde kullanılan bir dil vardır. Kurumların bu ortaklığı 

ve birbirine bağlılığı, her birinin insanın rasyonel yapısı aracılığıyla oluşturulması ile 

ilişkilidir. Tarihteki gelişme, kurumların gelişmesine bağlıdır ve biz insanlaşma 

aşamalarını kurumları gözleyerek kavrayabiliriz. Vico, bu kurumlar aracılığıyla, 

karmaşık bir ortamda kimliksiz ve akıldışı bir durumda kalmış olan devlerin, 

akıllarının inayet aracılığıyla aydınlanması ile, nasıl bireyler haline gelerek 

topluluklar oluşturduklarını açıklamaya çalışmıştır. Vico‘ya göre biz, kurumlardaki 

gelişmeyi, her birini kendi toplumlarımızda barındırdığımız için anlayabiliriz ve bu 

da, ‗‘Yeni Bilim‘‘in temellerinin sağlamlığının sebebidir. Ancak bu sağlamlık, bir 

yandan akla, bir yandan da ona yol gösterici ilke olan inayete bağlıdır. Bu açıdan 

Vico‘nun tarih anlayışını kavrayabilmek için, gentilleri ve kurumları inceledikten 

sonra, bunları yönlendiren unsurlar olarak inayet ve aklın rolünü incelemek yerinde 

olacaktır. 
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2.2. Tarihte İnayet ve Aklın Rolü 

Bu kısımdaki amacımız, Vico‘nun tarih anlayışını belirleyen iki temel unsur 

olarak inayet ve aklın tarihteki rolünü açıklamaktır. Bir önceki bölümde Vico‘nun, 

insanı, rasyonel yönü aracılığıyla, tarihinin öznesi yaptığını ancak bunun salt akıl 

yoluyla değil, aynı zamanda ilahi inayetin yardımıyla gerçekleştiğini söyledik. 

İnsanın kendi tarihini yaptığı için onu sağlam bir şekilde bilebileceği fikrinden 

hareketle, burada, inayetin ve aklın, Yeni Bilim‘deki konumunu tartışmaya 

çalışacağız. 

İnayet (providence) teriminin, Vico bağlamında değerlendirilebilecek olan, 

ilahilikle ilişkili sözlük anlamı, öngörülü ve iyi güç ve yön, tanrısal müdahale, 

tanrısal müdahaleye işaret eden bir olay veya kaderdir.
94

 

Vico, Yeni Bilim‘de, tanrısal inayeti tarihin belirlenmesinde bir aracı unsur, 

insanlara yol gösteren bir etken gibi tanıtarak bir yönüyle sözlük anlamına sadık 

kalmıştır. O, ulusların, inayet ile varlığa geldiklerini ve dünyadaki varlıklarını 

sürdürdüklerini söylemektedir.‘
95

 Croce, Vico‘nun bu terimi, bir öznel bir de nesnel 

anlamda kullandığını, bazen ilahi inayet içindeki insan inancını belirtmek için, bazen 

de bu inayetin aktüel işleyişini belirtmek için kullandığını söylemiştir.
96

 

Croce‘nin sözünü ettiği her iki anlamda da inayet, Yeni Bilim‘in temel 

kavramlarından biri olmaktadır. Vico için din, bu bilimin ilkelerinden birincisi 

olduğundan ve gentillerin insanlaşma süreci Tanrı düşüncesinin oluşmasıyla 

başladığından, insanın sosyalliği ilahi bir güce dayandırılmaktadır. İnayetin, 

Vico‘nun tarih düşüncesi açısından en önemli rolü ise, insanın kendini güvende 

hissetme ihtiyacını karşılayan bir güç olmasıdır. İnsan kendisini koruyacak bir güce 

ihtiyaç duyduğu için Tanrılar Çağı‘nda her şeye bir Tanrı atfetmiştir, çünkü ancak 

Tanrı insanı koruyacak güce sahip tabiatüstü bir varlıktır. İnayet ise bu konuda 

insana yol gösteren ve onu aydınlatan bir ışıktır.
97

 Burada, insanın ilk durumunda 

yani vahşi ve cahil zamanlarında Tanrı‘yı nasıl kavradığı sorusu akla gelebilir. Vico 

bunu, bizim, sonlu şeyleri görsek ve kendimizi sonlu hissetsek de, sonsuzluğu 
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düşünebildiğimizi söyleyerek cevaplar. Sonsuzluğu düşünebilmek de, her şeyin tabi 

olduğu ilk hareket ettirici olarak Tanrı‘yı düşünebilmemizi sağlar.
98

 Vico‘ya göre bu 

düşünce, inayetin öncülüğünde oluştuğundan cahillik Tanrı‘yı düşünmeye engel 

değildir. 

Vico, inayeti, kitabın başındaki resimli sayfada da Tanrı‘nın gözünden 

çıkarak primitif insanlığın sembolü olan Homeros‘a yansıyan bir ışık olarak 

göstermiştir. Bu ışık, insanın kendilik bilincine ulaşmasını, çevresini 

anlamlandırmasını sağlamaktadır. Bu anlamlandırma sürecinin başında, akıldışı bir 

şey, bir duygu vardır: korku duygusu. Vico, gentillerin babaları olan devlerin 

zihinlerinde Tanrı düşüncesinin canlanmasını, onlarda henüz akılyürütme yetisi 

gerektiği kadar gelişmediğinden, bu duygu aracılığıyla açıklamıştır. Vico‘ya göre 

inayet, onların insanlaşmasına izin verdiği için, dağların yüksek yerlerinde yaşayan 

devler, şiddetli gök gürlemesinden ve şimşeklerden korkarak olan bitenin sebebini 

Tanrı‘ya bağlamışlar ve ilk göktanrıları olan Jove‘u zihinlerinde oluşturmuşlardır.
99

 

İnsan cehalete düştüğü durumlarda kendini her şeyin ölçüsü saydığı için
100

 de bu ilk 

Tanrı bedensel olarak tasvir edilmiştir. 

Böylece insan, ilk vahşi durumunda, sahte bir Tanrı oluşturur, yani zihni 

henüz soyutlama yeteneğini geliştirmediğinden insan, vahiy dinlerinin Tanrısından 

farklı olarak, Tanrılığın soyutluğunu taşımayan, bedensel bir Tanrı hayal etmiş ve 

ona tapmaya başlamıştır. Bu sayede insan, kendini güvende hissetmeye ve Tanrı 

korkusu aracılığıyla düzenli bir sosyal yaşam oluşturmaya başlayacaktır. Vico, 

Nuh‘un üç oğlunun, babalarının dini olmadan, vahşi hayvanlardan kaçarak, ürkek ve 

utangaç kadınları takip ederek yeryüzünde başıboş dolaşıp birbirlerinden 

ayrıldıklarını, otlak ve su ararken daha da dağıldıklarını, bunlar sonucunda 

sayılarının azaldığını ve hepsinin vahşileştiklerini anlatmaktadır. Fakat sonra, ilahi 

inayet tarafından takdir edilen bir vesileyle, Uranüs ve Jove‘un yaptığı sanılan 

sarsıntı ile, müthiş bir korkuyla uyandırılmışlar ve bazıları sonunda dolaşmayı 

bırakmış, belli yerlerde saklanmışlardır. Orada, belli kadınlarla dine uygun ve 
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namuslu birliktelikler kurmuşlar ve belli çocuklar dünyaya getirmişlerdir.
101

 Bu, din 

aracılığıyla kurulan evliliklerin ilk formudur ve bu form ile ilk aileler meydana 

gelmiştir. Vico‘ya göre bütün bunlar, ilahi inayetin takdiridir. 

İlahi inayet, yalnız evliliğin değil, diğer kurumların oluşmasında da, Tanrı 

düşüncesini tetikleyerek etkili olmuştur. Sözgelimi, bir önceki bölümde söz ettiğimiz 

gibi, Vico, hukukun da inayetle birlikte başladığını düşünmektedir. Ona göre hukuk, 

gentillerin en eski kurumlarının kurucuları ile başlamıştır.
102

 Burada söz edilen en 

eski kurumların oluşması ise inayetin etkisiyle mümkün olmuştur. 

Vico‘nun tarih düşüncesinde inayet, kural koyucu olması bakımından bir 

otorite olarak işler ve insanı doğuştan kötü olan doğasından kaynaklanan olumsuz 

özelliklerden uzaklaştırır. İnal, Vico‘ya göre tanrısal inayetin, tanrısal yasa koyucu 

bir akıl olarak hareket ettiğini söylemiştir.
103

 Bu kabul edilebilecek bir yorumdur, 

çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Vico, hukukun oluşmasını inayete 

dayandırmıştır. Ona göre, Tanrısal inayet aracılığıyla oluşan yasama ve kanunlar, 

insanlığın düzene girmesini sağlamıştır. Kanunların oluşması ile meydana gelen 

yönetimler toplumsal düzeni kurarlar. Vico, insanın sosyal yönünü niteleyen tüm bu 

oluşumları, insanlar arasındaki ilişkileri ve hatta bilimleri ve değerleri de dine ve 

inayete bağlamış ve bunu şöyle dile getirmiştir: 

 

―[…] eğer, dinler ve buna bağlı olarak da yönetimler olmasaydı, dünyada hiçbir 

filozof olmayacaktı ve insan ilişkileri tanrısal inayet tarafından bu şekilde 

yönlendirilmemiş olsaydı herhangi bir bilim veya erdem fikri de olmayacaktı.‖
104

 

 

Bu pasajda Vico, inayetin insanları birleştirici gücünü ve kurumların, 

değerlerin ve bilimlerin insanlar arasındaki düzenli sosyal ilişkiler aracılığıyla 

oluştuğunu vurgulamıştır. Burada özel olarak, inayetin bilimle ilişkisi, Vico‘nun, 

‗‘insanın ancak kendi yarattığını bilebileceği‘‘ fikriyle bağlantılı olarak anlaşılabilir. 

Ancak bu bilginin oluşabilmesi için, insanın akılyürütme becerisinin gelişmesi, yani 

vahşiliğin terk edilmesi gerekmektedir. İnsanların zihinleri inayetin takdiriyle gelişip 
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kurumlar oluşturulduğunda bilimler de oluşabilir. Vico bilimlere ve felsefeye ilişkin 

gelişmeyi, ilk tarih örnekleri olarak aldığı mitoloji ve fabllardan, felsefeye doğru bir 

ilerleme olarak düşünür. Croce de, Vico için inayetin, Tanrı fikri ile başlayıp, 

mitoloji ve sonra da felsefenin saf ve akılsal formu ile geliştiğini ve ona göre 

antikitenin gentil uluslarının, metafizik şiirsel hikmetlerinin de inayete dayanan Tanrı 

düşüncesi ile başladığını söylemiştir.
105

 

Buraya kadar anlatılanlar Vico‘da inayet kavramının olumlu bir anlamda 

kullanıldığını ortaya çıkarmaktadır. Ancak inayet tarihte her zaman olumlu işler 

yapmamıştır, nitekim Nuh‘un oğullarının babalarının dininden uzaklaşarak 

devleşmeleri de inayetin emriyle gerçekleşmiştir. Vico, inayetin, aile içi eğitimin 

başlamasına kadar, vahşi hayatlarında başıboş dolaşan kayıp insanların devler 

olmalarını emrettiğini, bu devlerin yerleşik düzene geçmesi ile bunların insani 

boyutlara gelmelerini istediğini söylemiştir.
106

 

Vico‘ya göre babalarının dininden uzaklaşarak barbarlık döneminde devleri 

oluşturan oğullar, inayetin yardımından yoksun olduklarından bir düzensizlik 

içindelerdi, ancak inayet bunları aydınlatarak zihinlerinin gelişmesini ve kendi 

yaşama düzenlerini oluşturmalarını sağlamıştır.  

Vico‘nun inayeti insanın sosyalleşmesi bağlamında olumlu, dinden 

uzaklaşma nedeniyle cezalandırılması bağlamında ise olumsuz bir anlamda 

kullandığını söyleyebiliriz. Ancak Vico‘nun tarih anlayışında inayet, kitabın 

başındaki gravürde de görüldüğü gibi, daha çok olumlu, yani aydınlatıcı yönüyle ele 

alınmıştır. Croce, Vico‘nun felsefesi üzerinde yazdığı eserinde tarih düşüncesi 

açısından inayetin rolünü şöyle açıklamıştır: 

 

―[…] dini bakış açısı için tarih Tanrı‘nın işidir, bu büyüklük ve üstünlüğe sahip 

olarak diğerlerinin üstündedir, bu tarih için kader ve şanstan başka bir sebep gösterir 

ve bu sebeple gerçekte bir neden değil, ancak bir yaratıcı eylem, bir özgür ve usta 

akıldır … biz tarihin rasyonelliğine tüm kuralları koyan ve her şeye hükmeden 

Tanrının adını koymaya izin vermeliyiz ve bu, ilahi inayet olarak adlandırılır ... Bu 

yüzden inayet tarihte, bu son mantıksal formda, çift değere sahiptir; bireysel 

yanılgıların bir eleştirisi olarak, … ve tanrısal aşkınlığın bir eleştirisi olarak.‖
107
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Vico‘nun inayete tarih düşüncesinde merkezi bir rol yüklemesi, onun tarihi 

Tanrı‘nın yaptığını düşündüğünü göstermez; çünkü o dini, bir ilke olarak kabul etmiş 

ve Tanrısal inayeti de yol gösterici bir ışık olarak düşünmüştür. İnayetin yol 

göstericiliği, insan eylemleri alanındadır. Caponigri, Vico‘nun inayeti, insan 

iradesine bağlı olarak belirlenen kesinlik alanını düzenleyen bir ilke olarak 

belirlediğini söylemektedir.
108

 Burada inayet, insanın iradesinin de gelişmesiyle 

tarihte kendini gerçekleştirmesine yardım eden bir üstün akıl gibi işler. Burada 

Croce‘nin söylediği gibi, tarihin rasyonelliğine Tanrı‘nın adını vermekten çok 

insanın adını vermemiz gerekir, Tanrı inayeti ile devlerin dev olmasını ve gentillerin 

insanlaşmasını istese de, Vico tarihsel olaylarda insanın iradesini de göz önünde 

bulundurur. D. Philip Verene, Vico için inayetin, şeylerin doğasının rasyonel düzeni 

içinde işleyen, rasyonel seçimin temsilcisi olan bir otorite olduğunu söyleyerek109 bu 

fikri onaylamaktadır. 

Vico‘nun inayeti nasıl temellendirdiğini gösteren bir başka önemli nokta ise 

onun, insanlığı ilk durumunda ikiye ayırmasıdır. İnsanlaşma sürecinde inayetin 

yardımı temel etken olmakla birlikte Vico, bu insanlaşmayı ‗‘gentil uluslar‘‘ olarak 

adlandırdığı, ilk anda bir dine sahip olmayan uluslar üzerinden kurmuştur. Vico, 

bunun sebebi olarak, insanlığın diğer yarısının yani İbranilerin tanrıdan doğrudan 

yardım almaları, gerçek bir dine sahip olmaları, gentillerin ise yalnız inayetin 

yardımından pay almalarını göstermiştir.
110

 Yani Vico, gentiller üzerinden inayetin 

tarihteki rolünü şekillendirmek istemiştir. Böylelikle Vico, herhangi bir dine bağlı 

olmayan toplulukların en başta insan olmadıklarını, onların insanlaşmalarının Tanrı 

inancı aracılığıyla gerçekleşebildiğini kanıtlamak ve insanı hem kendi iradesi ile 

hareket eden, hem de doğuştan kötü olan doğası nedeniyle Tanrı yardımına ihtiyaç 

duyan bir varlık olarak betimlemek istemiştir. Böylece kurulmak istenen ‗‘Yeni 

Bilim‘‘ iki dayanağı oluşacaktır : inayet ve akıl. Çünkü Vico, kurumlar üzerinden 

yaptığı bu tarihsel incelemede, insanın özgür seçimlerine de önemli rol vererek, onun 

akılsal doğasını ön planda tutmayı da amaçlamıştır. Vico, Tanrı‘nın hem bedenlerin 
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hem de ruhların ilk hareket ettiricisi olduğunu kabul etmek gerektiğini, ancak 

Descartes‘ın Cogito Ergo Sum‘a ulaşırken kabul ettiği, Tanrı‘nın insan zihninde 

ideaları yaratması durumunun tartışma doğuracağını söylemiştir. Zira, insan, 

zihninde pek çok şeytanlığı, pek çok çirkinliği ve kötü alışkanlığı barındırmaktadır. 

Eğer Tanrı bizim zihnimize hakimse, bunların olmaması gerekir. Öte yandan bu 

durum, insanın seçim özgürlüğünü de kısıtlar. Bu nedenle Vico‘ya göre, Tanrı‘nın 

her şeye gücü yettiğini, her şeyi bildiğini ve mükemmelliğini, mutlak iyi olduğundan 

hep iyiyi istediğini, onun iradesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmekle birlikte, 

insanın, bilgi sürecindeki etkinliğini ve özgür seçimini de inkar edemeyiz.
111

 

Vico Yeni Bilim‘in temel öğelerini açıklarken VII. Aksiyomda, insanı irade 

sahibi, ancak tutkularına karşı koymakta zayıf olduğundan inayetin yardımına 

muhtaç bir varlık olarak temellendirmiştir ve Tanrı‘nın, doğal olarak ilahi inayeti ile, 

doğaüstü olarak da ilahi merhameti ile insana yardım ettiğini söylemiştir.
112

 İnsan 

böylece, inayetin yardımı ile tutkularını kontrol altına alarak kötülükten uzaklaşmayı 

öğrenir; yani inayet insanı iyiliğe yönlendirir. 

Vico‘nun bu düşüncesi, bir Hıristiyan olarak, insanın düşmüşlüğü fikrini 

kabul ettiğini de göstermektedir. Ona göre Tanrı Adem‘i en başta mükemmel bir 

varlık olarak yaratmış, ancak Adem kötülüğe yönelmiştir. Vico, insanın bozulmuş 

tabiatı sebebiyle bencilliğin tiranlığı altına girdiğini, vahşi durumdaki bir insanın 

yalnız kendi refahını düşündüğünü söyler. Ona göre insan, toplumlaşmaya başladıkça 

başkalarının da refahını düşünmeye başlar. İlkin kendi şehriyle birlikte kendi refahını 

ister; savaş ve barışlarla, ticari ilişkilerle başka uluslarla birleşildiğinde insan ırkının 

refahını ister. Doğası gereği temel olarak kendi menfaatini düşünen insanın, ailesinin, 

şehrinin ve son olarak insanlığın bir üyesi olarak, adaleti uygulayan kurumlarla aynı 

şeyi savunması sadece ilahi inayet aracılığıyla olur. Tüm adaleti düzenleyen şey, 

insan topluluğunu korumak için ilahi inayet tarafından yönetilen tanrısal adalettir.
113

 

İnayet, ilkin tanrı fikrinin oluşması sonra da kurumların ve toplumsal düzenin ortaya 

çıkması ile gentil insanları vahşi durumdan kurtararak iyiliğe yönelmelerini sağlayan 

otoritedir. O, her şeye gücü yeten bir bakan gibidir ve kendisinin sonsuz iyiliği 
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sebebiyle, onun emirleri insanı her zaman iyiliğe yöneltmelidir.
114

 

 Vico‘ya göre inayetin yardımıyla insanlaşan gentiller arasında insanı sonsuz 

iyiliğe yöneltecek olan vahiy, ilkin kehanetlerde aranmıştır. Bu yüzden Vico, 

insanlığın ilk durumunda kehanetlerin, tanrının mesajları olarak büyük önem 

taşıdığını belirtmiş ve gökyüzünün ilk tanrı Jove olarak kabul edilmesinin, gentil 

uluslar arasındaki ortaklıktan kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu ilk durumda 

bilgelerin, kehanetleri gökyüzünden aldıklarına inanılmıştır ve gökyüzü bunun için 

gözlenmiştir. Vico bunu şöyle dile getirmiştir: 

 

―Gökyüzü, dünyadaki bütün gentil uluslar tarafından, onun ilahi öğütleri veya 

buyrukları olarak kabul edilen kehanetlerden kendi kanunlarını almak için, Jove‘un 

sureti olarak gözlemlenmiştir. Bu, tüm ulusların ilahi inayetin ortak inancı içinde 

doğduklarını gösterir.‖
115

 

 

 Vico‘nun inayete verdiği merkezi rolü gösteren bir başka önemli şey ise, 

onun, Yeni Bilim’i, ilahi inayetin akılsal sivil teolojisi olarak tanımlamasıdır. Bu 

bilim, rasyonel bir yöntemle inayeti incelediği için böyle bir özelliği kazanmaktadır. 

Bu özelliğin ne ifade ettiğini, Vico‘nun bilim anlayışı ile ilgili kısımda ayrıntılı 

olarak açıklayacağız. Burada, konumuz açısından önemli olan düşünce, inayetin, 

doğadan çok, Yeni Bilim’in inceleme alanı olan, tarihsel-kültürel olguların alanında 

keşfedilebileceğidir. Vico, kendisinden önceki düşünürleri, onu yanlış yerde aramak 

ve bundan dolayı onu kavrayamamak konusunda eleştirmiştir. Vico‘ya göre 

filozoflar, ya ilahi inayeti göz ardı etmişler, ya da Tanrı‘nın inayet sıfatını içeren 

metafiziğe doğal teoloji adını vererek, onu doğadaki şeylerde aramışlardır. Ancak 

onların, bu incelemeyi, sivil kurumların ekonomisi içinde yapmaları gerekirdi. Vico, 

kendisinden önceki filozofların bu hatalarını kurmaya çalıştığı ‗‘Yeni Bilim‘‘ ile 

gidermek istemiş ve bu bilimin, insanlığın büyük şehrini düzenleyen inayetin tarihsel 

gerçekliğini araştırdığını söylemiştir.116 Bu araştırma da, bir önceki bölümde 

belirttiğimiz gibi, bu büyük şehrin oluşmasında önemli rol oynayan kurumlar 

üzerinden yapılacaktır.  
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 Vico‘ya göre ilahi inayet, bütün insanlığın refahını gözetir.
117

 Bu nedenle de 

insanlığı iyiye yönlendiren sonsuz bir iyiliği içerir. İnsan, bu inayet sayesinde 

düşmüşlükten kurtulur. Vico, bu bağlamda inayeti, insanın varlığını devam 

ettirmesini sağlayan, Tanrı‘nın gücü ve iyiliği olarak düşünmüştür. O, bu düşüncesini 

şu pasajda ifade etmiştir: 

 

―Eğer inayete tapınma yasaklanmış olsaydı, bunun doğal sonucu, insanlığın düşüşü 

olurdu. Çünkü kadercilerin, nedencilerin veya ateistlerin ulusu dünyada asla var 

olmamıştır ve daha önce de gösterdiğimiz gibi, dünyanın tüm ulusları, ölçülü bir 

tanrısallığa inanarak bu dört temel dinden geçmişlerdir [Paganizm, Yahudilik, 

Hıristiyanlık, İslam].‖
118

 

 

 Vico‘ya göre tüm ulusların bu dört dinin herhangi birine sahip olması, bunlar 

arasında, gerçek veya sahte olması önem taşımayacak şekilde bir inayet fikrini kabul 

etmeleri bakımından bir ortaklık yaratmaktadır. Vico için burada önemli olan, 

insanın, temel ihtiyaçları bağlamında kendisini güvende hissetmesini sağlayacak bir 

tanrı fikrini oluşturmasıdır. Yeni Bilim‘de aranan ulusların ortak tabiatı, ilkin tanrısal 

inayet fikri ile temellendirilmiştir.  

İnayet, Vico‘nun tarih anlayışına göre, Tanrı‘nın tarihsel varlık alanındaki eli 

gibidir. Pompa, inayetin, ilahi gücün (deus ex machina) fiili olarak görülebileceğini 

söylemiştir.
119

 Ancak burada önemli olan nokta, Vico‘nun inayet kavramına bu 

önemli içeriği ekleyerek ve bu kavramı biliminin temellerine yerleştirerek, insanın 

rasyonel yapısına zarar vermemesidir. O, insanın akılsal yönünü reddetmemiştir. 

Pompa‘nın belirttiği gibi her ne kadar inayet, ilahi gücün veya Tanrı‘nın fiili 

gibi görülebilirse de Vico için tarih, insanın fiillerinden oluşmuştur. Croce, Vico‘nun 

tarih anlayışında tarihin bireyler tarafından yapıldığını ve ne bireysel ne de evrensel 

var oluşların açık bir şey olduğunu, burada gerçek olan şeyin, tarihin tekyönlü gidişi 

olduğunu vurgulamıştır.
120

 Burada Croce‘nin sözünü ettiği tek yönlü gidiş, bir 

gelişme çizgisidir ve inayet bu çizginin başlangıcında etkili olsa da, çizgiyi asıl 
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olarak oluşturan şey, insanın akılsal yönüdür.  

 

İnayet gibi akıl kavramı da, Vico‘nun Yeni Bilim‘inin temel kavramları 

arasında sayılmalıdır. Akılsallık, bu bilimin hem konusunda, hem de yönteminde 

içerilmektedir. Bir yandan rasyonel bir varlık olarak insanın kendi tarihini nasıl 

meydana getirdiği tartışılırken, diğer yandan insan topluluklarının ortak tabiatı 

hakkında akıl yürütülür. 

Vico, aklı, gelişen bir yapı olarak ele alır. Gentillerin ilk durumunda yani 

devlerde akılyürütme gücü henüz gelişmemişken, kurumlarla birlikte artık akıl tarihte 

gelişen bir yapıya dönüşür. Vico, insan anlayışına ilişkin ayrımı da aklın 

gelişmişliğine dayandırarak yapmıştır. İnsanlığın ilk durumunda devler, akılsal 

olarak henüz yetkinleşmedikleri için, kuvvetli hayal güçleri aracılığıyla 

yaşamışlardır. Vico‘ya göre, akılyürütme gücü zayıf olduğu oranda hayal gücü 

görece daha büyük ve güçlüdür.
121

 Bu nedenle bu ilk durumdaki insanlar, Vico 

tarafından şairler olarak adlandırılmışlardır. Akılsal etkinlik ise, bunların Tanrı 

düşüncesini oluşturmaları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerle başlar. 

Vico, tufandan sonraki barbarlık dönemini kast ederek, insanların uzunca bir süre, 

zihni tatmin edecek muhakeme gücünü içeren gerçeklik ve akıldan yoksun 

olduklarını söylemiştir.
122

 Bu, onun tarih anlayışında Tanrılar Çağı‘na denk düşen 

dönemdir. Kahramanlar Çağı akılsal gelişme açısından bir geçiş dönemi gibi 

anlaşılabilir. İnsanlık Çağı‘na gelindiğinde ise akıl artık gelişimini tamamlamıştır. 

Vico‘nun tarih anlayışında inayet ile akıl arasındaki en önemli ilişki, henüz 

akılyürütmenin gelişmediği durumda, inayetin gentillerin atalarını yönlendirmesi 

düşüncesi ile ortaya çıkmaktadır. Vico, insanların kültürel dünyasının 

düzenlenmesini, akıl ve inayetin birlikte etkinliğine bağlamıştır. O, ulusların sivil 

dünyası
123

 olarak adlandırdığı kültürel dünyadaki düzenin ancak insanüstü bir 

hikmetin etkisi ile gerçekleştiğini söylemiştir.
124

 Ancak bu hikmet, insanın akılsallığı 

aracılığıyla keşfedilmiştir. Dolayısıyla insanlaşma ile başlayan tarihsel olgular, bir 
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yandan inayetin yönlendiriciliğine, diğer yandan insanın iradesine bağlıdır. Bu 

ikisinin olmadığı dönemde, insanlık da henüz şekillenmemiştir. Vico burada, bu çift 

yönlü etkinin olmadığı anda ancak insanlıkdışı bir durumun, vahşiliğin veya devliğin 

ortaya çıkabileceğini vurgulamak istemiştir.  

 Vico, aklın ve inayetin tarihteki etkisinin birleştiği bir alan olarak metafiziği 

temellendirmiştir. O, insanın soyutlama yeteneğinin gelişmeye başlamasıyla, 

metafiziğin de geliştiğini düşünmüştür. Metafiziğin ortaya çıkışı da, Tanrı 

düşüncesinin oluşmasından sonra gerçekleşebilir. Vico, metafiziğin ilk durumunu 

şöyle açıklamıştır: 

 

―Filozofların metafiziği, Tanrı düşüncesi aracılığıyla, açık ve seçik fikirlerin 

sonuçları olduğu ve ahlakilik yoluyla insanların kalbini temizlerken yumuşatan 

mantığa ihtiyaç duyan insan zihnini aydınlatmak olan ilk görevini yerine getirir. 

Şimşeklerin hükümdarı olarak bilinen Jove‘un gökgürültüsünü gerçekleştirerek 

korku saldığı, kendi ateizmleri içinde göksel aleme karşı savaşan şair devlerin bu 

metafiziği böyle bir şeydir.‖
125

 

 

Vico‘nun burada metafiziğe yüklediği görev, Tanrı fikrinin oluşmasıyla 

zihinlerde soyutlama işlevinin başlaması ile ortaya çıkmaktadır. Bu metafizik, bir 

aracı gibi, Tanrı‘nın inayetini zihinlere yansıtmaktadır; böylelikle insanın akılsal 

yönü gelişmeye başlayacaktır. Vico, metafiziğe yüklediği bu görevi, kitabın 

başındaki gravürde onu, Tanrı‘dan aldığı ışığı veya inayeti, göğsünde taşıdığı 

mücevher aracılığıyla Homeros‘a yansıtan kanatlı bir kadın olarak sunması ile açık 

kılmaktadır; yani Vico‘da metafizik hem doğanın ötesinde olanı araştırma anlamını 

taşırken, hem de Tanrı‘nın insanın sosyal dünyasındaki yansımalarını insan zihnine 

kavratan bir araç durumundadır. Burada metafizik aracılığıyla insan Tanrı‘yı bir 

anlamda kendi zihninde bulacaktır, zira insanın sosyal dünyasının tüm ürünleri, insan 

zihninin ürünleridirler.  

Vico‘nun düşüncesinde ilk metafizik, henüz zihnin soyutlama yeteneği 

gelişmemiş olduğundan, hissetme ve hayal kurmaya dayalı bir metafiziktir. Nitekim 

insanlığın ilk durumunda muhakeme gücü gelişmemiştir, yalnızca duyular ve 

hayalgücü gelişmiş durumdadır. Bu nedenle bu metafizik aslında onlarla birlikte 
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doğmuş olan bir şiirselliktir ve bu da, merak edilen şeylerin nedenlerinin 

bilinmemesi ile oluşmuştur; çünkü merakın annesi olan cehalet, her şeyden habersiz 

olan bu ilk insanlara, her şeyi olağanüstü göstermiştir.
126

 Bu nedenle Vico, şiirsel 

veya poetik hikmete ilişkin araştırmasında, bu hikmeti kaba bir metafizik olarak 

düşünmek gerektiğini söylemiş ve metafiziğin, tüm bilimlerin annesi olduğu fikrini 

de buna bağlı olarak temellendirmiştir. Bu ilk kaba metafizikten bir gövdeden çıkan 

dallar gibi, bir yandan mantık, ahlak, ekonomi, siyaset gibi tüm şiirsel alanlar, diğer 

yandan kozmografi ve astronominin anası olan fizik çıkmıştır ve bunlardan sonra 

metafizik, kronoloji ve coğrafyaya kesinlik vermiştir; bütün bunların ilk durumu da 

şiirseldir.
127

 

Vico‘nun metafiziğe bağladığı tüm bu disiplinler, aklın yetkinleşmesi ile 

ortaya çıkar ve gelişirler. Bunların tarihteki konumlarını belirleyen şey ise, insandaki 

merak duygusudur. İnsan bu duygu aracılığıyla aklına yön verir. Bu bakımdan tarih, 

insan aklının yetkinleşme süreci olmaktadır. Eğer tarihte böyle bir gelişme söz 

konusu olmasaydı, tarih sadece kader ve şanstan ibaret olacaktı. Vico, aklı, tarihteki 

gelişme seyrine bağlı olarak üç kısımda incelemiştir: 

 

―Aklın üç türü vardır.
128

 Birincisi, Tanrısal akıldır ve sadece Tanrı tarafından 

anlaşılır. İnsanlar bu aklı yalnızca kendilerine sunulduğu kadarıyla bilirler.
129

 

İkincisi, Romalılar tarafından civilis acquitas olarak adlandırılan devlet aklıydı. 

Ulpian bunu, … tüm insanlar tarafından doğal olarak bilinmeyen, yalnızca insanlığın 

korunması için gerekli olan şeyleri sezebilen, devletteki birkaç uzman tarafından 

bilinen akıl olarak açıklamıştır.‖
130

 

 

Vico, aklın üçüncü türü olarak ise, insanların doğal olarak kendi özel 

faydalarını diğerleri ile eşitleyen ayrıntıları sürdürmeleriyle gelişen ve aequum 

bonum olarak adlandırılan, hukukçular tarafından ise aequitas naturalis denilen 

doğal aklı gösterir.
131

 

 Vico‘nun akla ilişkin bu üçlü ayrımı, onun tarih anlayışında, Mısırlıları takip 
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ederek, tarihsel çağları üçe ayırması ile ilişkilidir. Burada, çağların tipik özelliklerine 

bağlı olarak, Tanrısal akıldan doğal akla doğru bir gelişme söz konusudur. Bu 

gelişmenin temelinde ise, insanın bencilliği düşüncesi vardır. Yukarıda inayetin 

insanı bencilliğinden uzaklaştırdığını söylemiştik, işte bu uzaklaşma insanın 

doğasında akılsal bir ilerlemeye sebep olmuştur. En başta aklın yetkinleşmediği 

durumda, insan yalnız kendi çıkarını düşünürken, doğal akılla birlikte artık tüm 

insanlığın çıkarını düşünmeye başlar. Yani aklın gelişme aşamalarında da inayetin 

rolü olduğunu söylemek gerekir. Öte yandan, aklın ilk durumunda, Tanrı kendisini 

insana kısmi olarak açımlamaktadır. Burada teolojik şairler olan bilgeler, kehanetler 

ile insanları yönlendirirler. Vico‘ya göre, Tanrısal akıl aşamasında kehanetlerin 

yaşamsal bir rolü olduğundan, Tanrı‘ya kurbanlar, sunular gönderilirdi.
132

 Kurban 

kesmenin bir adet haline gelmesi de bu dönemin bir özelliğidir. Aklın ikinci 

durumunda ise kahramanların, kendilerine sığınanları yönetirken otoritelerinin 

kaynağını buldukları bir akıl olarak devlet aklından söz edilmektedir. Burada insanlar 

arasında henüz eşitlikten söz edilemez. Yine kehanetlerin önemi devam etmekte ve 

kahramanlar da bu kehanetlerden yaralanmaktadırlar, hatta bu nedenle kahramanlar 

kendilerini yarı-tanrı olarak görmüşlerdir. Vico bunu, Homeros‘un eserlerinden 

verdiği örneklerle temellendirmiştir. Üçüncü olarak doğal akıl, artık insanlaşma 

aşamalarının tamamlanması ve toplumsallaşma ile ortaya çıkmıştır. Zira bu akıl, 

insanlar arasında ortak fayda arayışına dayalıdır. Bu açıdan doğal akıl, gelişmiş bir 

akıldır.   

 Buradan hareketle Vico‘nun hiyerarşik olarak temellendirdiği üç akıl 

anlayışının, onun tarih düşüncesinde belirleyici bir rol oynadığını söyleyebiliriz. 

Ancak her ne kadar akıldaki ilerleme, tarihsel süreçteki bir ilerleme ile paralel 

tutulabilirse de, yukarıda söz ettiğimiz gibi, aklın gelişmesi için inayetin 

yönlendiriciliği bu tarih anlayışında he zaman göz önünde tutulmaktadır. Böylelikle 

Vico‘nun tarihe ilişkin çift yönlü bir açıklama sunduğunu söyleyebiliriz. Leon 

Pompa, Vico‘nun tarih anlayışındaki bu ikiliği şöyle anlatmıştır: 

 

―Bir yandan, bir bakıma şimdiye kadar geliştirilen açıklama ile oldukça tutarlı olarak 

o, tarih, insanın gittikçe gelişen zekasının bir hikayesiymiş gibi konuşur; insan, 
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şeylerin gerçek doğasını anlayıncaya ve kendi arzularını bu anlayışla kontrol 

edinceye kadar, yavaş yavaş kendisini hayalgücüne dayalı bir yaşamdan, sahte ve 

batıl inançtan ve dahasından kurtarır. Öte yandan Vico, bu terimlerle konuşsa da, 

sürekli olarak bir başka aklın işleyişine döner, bu inayettir; onun amaçları sadece 

insanınkilerden farklı değildir, onların yerine gerçekleştirilir.‖
133

 

 

Pompa‘nın bu açıklamasında da görüldüğü gibi, Vico‘da inayet-akıl ilişkisi 

bu kavramların birbirini içermesi şeklinde geliştirilmiştir. Her iki kavram da, insanın 

kendisini tarihte gerçekleştirmesini sağlamaktadırlar ve iki kavramdan birini 

Vico‘nun tarih düşüncesinden çıkarırsak bu düşünce kökten değişir. Bu açıdan akıl 

ve inayet ilişkisini, metafiziği de dahil ederek, Vico‘nun Yeni Bilim’indeki gravürde 

gösterildiği şekliyle düşünmeliyiz.  

Vico‘da inayet ve akıl kavramları arasındaki bu tip bir içiçelik, aslında 

insanın tarihteki konumuna ilişkin bazı soruları da beraberinde getirmektedir. ‗‘İnsan 

kendi tarihini tek başına belirleme yeteneğine sahip değil midir? İnayet bu kadar 

yönlendirici bir güç ise, insan tarihte özgür olabilir mi? Eğer gelişmeyi olduğu kadar 

çöküşü de inayet belirliyorsa insan tarihte yalnızca kaderini mi yaşar?‘‘ türünden 

sorular, Vico‘nun tarih anlayışını sorgulatmaktadırlar. Pompa, bu sorulara sebep olan 

ilişki için şöyle bir yorum yapmaktadır: 

 

―Burada, fikirlerin garip bir karışımı vardır. Biz aynı anda dünyanın hem insan 

ürünü olduğundan, ve hem de, insanın korunmasını da içeren, kendi belirli 

amaçlarını güvenlik altına almak için kullanılan, insanüstü bir aklın ürünü 

olduğundan söz ettik.‖
134

 

 

Pompa‘nın burada bahsettiği insan üstü akıl, bir önceki pasajında da 

gördüğümüz gibi, inayettir. Burada Vico‘nun yine, inayeti ve aklı toplum 

düşüncesinde yoğurduğu ortaya çıkmaktadır.  Pompa, Vico‘nun inayeti nasıl 

temellendirdiğini açıklarken, onun, tarihsel deneyimleri esnasında ulusların içinde 

gelişen bir akıl, yüksek bir hikmet olarak düşünüldüğünü ve bu açıdan da inayetin, 

bir bireyin, bir tarihsel topluluk ya da ulusun üyesi olarak paylaşabildiği bir şey 

olduğunu ve bu nedenle de ‗‘insanüstü‘‘ olarak adlandırılabileceğini söylemiştir. Ona 
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göre, buradaki ‗‘insanüstü‘‘ terimi, tarihsel olarak gelişen müşterek bir hikmetin 

açıklanmasına hizmet etmektedir.
135

 

Vico, yukarıda sunduğumuz sorulara, ulusların dünyasının kesinlikle insanlar 

tarafından yapıldığını söyleyerek yanıt verecektir. Pompa‘nın da açıkladığı gibi, 

inayet burada insanlar arasında ortak faydanın bulunması için, kurum ve değerlerin 

oluşmasını sağlayan bir itici güçtür. İnsan herhangi bir topluluğun üyesi olmaksızın, 

bireysel yaşayışında bu güce ulaşamaz; çünkü Vico‘ya göre aklın gelişmesi ve 

inayetin keşfi, düzen fikri ile paraleldir ve bu düzen de ancak insanın sosyalleşmesi 

ile ortaya çıkabilir. Caponigri, inayetin yalnızca tarihte insan eylemlerinin ideal 

yönünü belirleyen bir ilke olmayıp, bunun ötesinde, bu yönü dönüştüren, onu kendi 

momentumu içinde zıt yöne giden bir harekete çeviren bir güç olduğunu 

söylemektedir.
136

 Bu dönüşüm, aklın etkinliğiyle gerçekleşmekte ve Vico‘nun 

deyimiyle, insanın ideal sonsuz tarihini oluşturmaktadır. Bu tarih, insanın 

sosyalliğinin tarihidir. 

Vico‘ya göre, insanın sosyalleşmesi ise, insanlar arasında doğal aklın 

gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan ortak fayda arayışına bağlıdır ve bu da doğal 

hukukun gelişmesi ile birlikte düşünülmelidir. İnayetin buradaki rolü, bu doğal 

hukuku her bir halk için düzenlemektir.137 Lucente, Vico‘nun inayeti, insanın anlama 

yetisi ve özgür iradesi ile ilişkilendirmesini, onun inayet düşüncesinin on yedinci ve 

on sekizinci yüzyılın sosyal sözleşme ve doğal hukuk anlayışlarının da etkisiyle 

biçimlendiğini gösterebileceğini söylemektedir.
138

 Şüphesiz ki Vico, özellikle doğal 

hukuk anlayışı bağlamında, bir hukukçu olmasının da etkisiyle çağının görüşlerinden 

pay almıştır. Ancak burada önemli olan onun, inayet ve akıl arasında, insanın özgür 

iradesi sorununu da katarak nasıl bir bağ kurduğudur. Bultmann‘a göre, sadık bir 

Katolik olan Vico, tarihin tanrısal inayet tarafından yönlendirildiğine kani olsa da, 

inayet kavramını nötralize etmiş, tarihsel süreci, inayetsel olduğu kadar, doğal olan 

bir gelişim olarak anlamıştır. Bultmanna‘a göre Vico, tarihte inayetin doğal ışık ya 

da ortak his (sensus communis) olarak işlediğini düşünmüş ve Tanrı‘yı tarihle 
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çatışmaya sokmamıştır. O, tarihin Tanrı tarafından sağlanan içsel zorunluluğunun, 

insanın özgür edimleriyle işlediğini düşünmüştür.
139

Bultmann‘ın tespiti bizce de 

doğrudur. Nitekim Vico‘nun tarih düşüncesi bağlamında önemsediği doğal hukuk da, 

yalnız inayet değil, aynı zamanda aklın da etkisi ile oluşmaktadır. Bu açıdan insan, 

kendisi için bu hukuka bağlı olarak ahlaki bir düzen ile birlikte kurumlar oluşturur ve 

kendisini güvence altına alır. Akıl burada, inayetin isteklerini gerçekleştiren bir şey 

gibi çalışmaz, aklın tarihte inayet kadar belirleyici bir rolü vardır. Böylelikle de 

insanın, Tanrı tarafından belirlenmiş bir kaderi yaşamaktan çok, inayetle 

aydınlatıldıktan sonra, Tanrı‘yı dışta bırakmaksızın kendi çizdiği tarihsel yolu 

gittiğini ve eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıdığını söylemeliyiz.  

Vico‘nun tarih düşüncesinde aklı ve inayeti bir arada kullanması, onun, insanı 

tarih içinde edilgenleştirmeme çabası taşımasının bir göstergesidir. Zira onun bilgi 

anlayışına göre de insanın tarihte merkezi bir rol üstlenmesi, kendi tarihinin öznesi 

olması gerekmektedir. Bu da ancak akıl ve inayetin birlikte işleyişi ile 

gerçekleşecektir. Burada önemli olan, inayetin ilk hareket ettirici olarak akla pozitif 

anlamda bir yön vermesidir. Şimdi kendisine yön verilen aklın tarihteki gelişimini ilk 

durumundan hareketle anlayabilmek ve insanın tarihini nasıl yarattığını görebilmek 

için, Vico‘nun primitif insanlığın temsilcisi olarak gösterdiği Homeros‘la birlikte, 

insanlığın şiirsel dönemini nasıl tasvir ettiğine bakabiliriz. 

 

 

2.3. Şiir ve Homeros 

Bu kısımdaVico‘nun şiire yüklediği anlamı, ‗‘poetik‘‘ terimi üzerinden, 

Homeros‘a verdiği rolü ise onu ilk tarihçi örneği ve primitif insanlığın temsilcisi 

olarak görmesi ile ilişkili olarak, tarih düşüncesi bağlamında incelemeye çalışacağız. 

Vico‘nun Yeni Bilim’de sunduğu ‘’Gerçek Homer Üzerine Araştırma’’nın daha iyi 

anlaşılabilmesi için, onun öncelikle şiire ve şiirselliğe nasıl baktığını görmeye 

çalışacağız. Bu bölümde iki başlık altında sunulan bu incelemenin, Vico‘nun şimdiye 

kadar sözünü ettiğimiz insan, akıl, inayet anlayışlarını daha iyi kavramaya ve aynı 

zamanda bir sonraki bölümde tartışacağımız tarihin seyrini anlamaya yardım 
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edeceğini düşünmekteyiz. 

 

2.3.1. Şiir 

Vico, Yeni Bilim’in ikinci kitabına Şiirsel Bilgelik veya Şiirsel Hikmet (Poetic 

Wisdom) ismini vermiş ve bu başlık altında, şiirsel metafizik, politik, fizik, ahlak, 

ekonomi gibi alt alanlar belirlemiştir. Onun burada şiirsel (poetic) terimi ile 

genellikle ‗‘ilk insanlık durumu‘‘nu, ‗‘dünyanın ilkel zamanlarına ait olan‘‘ı, ‗‘antik 

olan‘‘ı kast ettiği söylenebilir. Zira Vico, Yeni Bilim‘de, gentiller arasında bilginin 

ortaya çıkış koşullarını incelemek istediğini belirtmiş ve bu amaçla gentillerin 

tarihine yönelmiştir. Bu yönelim de, gentillerin kökenine inmeyi gerektirmiş, 

bilgeliğin ilk durumunun araştırılmasını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Vico, 

ikinci kitapta, gentillerin ilk durumunda bilgeliğin hangi alanlarda, nasıl ortaya 

çıktığını açıklamaya çalışmıştır. Bu bağlamda Vico‘nun şiirsel (poetic) terimini 

kullanımını, onun Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı şeklindeki tarihsel ayrımı 

ile birlikte düşünmek yerinde olacaktır. 

 Vico, şiirsel bilgeliğin nasıl ortaya çıktığını ve insanlığın gelişme 

aşamalarına bağlı olarak bu bilgeliğin nasıl şekillendiğini anlatmadan önce bilgeliği 

(wisdom) şöyle tanımlamıştır: Bilgelik, tüm disiplinleri kontrol eden, insanlığı 

meydana getiren tüm bilim ve sanatları kendisiyle kazandığımız yetidir (faculty).
140

 

Vico, bu yetinin ilk ortaya çıkışını da kehanetlerle ilişkilendirmiştir: Gentiller 

arasında bilgelik Odyssey‘in bir altın pasajında Homer tarafından ‗‘iyi ve kötünün 

bilgisi‘‘ olarak tanımlanan Müz ile başlar.
141

 Vico‘nun burada sözünü ettiği şey, 

bilgelerin gentillerin ilk dönemlerinde kehanetleri alan kişiler oldukları ve bu ilk 

bilgelerin de topluluk içinde, insanları iyiye yöneltme görevini yüklenmeleridir. 

Bunlar, inayetin ışığıyla aydınlanmış kişiler olarak, hikayelerinde verdikleri öğütlerle 

insanları erdemli eyleme davet eden ilk eğiticiler olmuşlardır. 

Vico, şiirsel bilgeliğe ilişkin bölümlemesini ise, metafizik ile başlatmış ve 

diğer tüm dalları buradan türetmiştir. O, ‘’şiirsel metafizik’’i de, ‗‘şiirin, 

putperestliğin, kehanetin ve kurban etmenin kökeni‘‘ olarak tanımlamıştır.
142

 Yine 
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aynı yerde Vico, şiirsel bilgeliği başlatan bu ilk metafiziğin, aslında tümüyle akla 

değil, daha çok hayal gücüne ve sezgiye dayalı olduğunu şöyle anlatmıştır: 

 

―Böylelikle şiirsel bilgelik, gentil dünyanın ilk bilgeliği, şimdinin bilginlerininki gibi 

akılsal ve soyut olmayan, ama muhakeme gücünden yoksun, tümüyle kaba duyu, 

güçlü imgeleme sahip ilk insanların [185.aksiyomda açıkladığımız gibi] hissetmesi 

ve hayal kurmasına dayalı bir metafizik ile başlamış olmalıdır.‖
143

 

 

Vico‘nun burada bahsettiği metafizik, Tanrısal inayetin etkisi ile ortaya 

çıkmış, Tanrı düşüncesi ile başlayan bir metafiziktir. Vico, bu bağlamda metafizik 

terimini kimi zaman şiirselliği ifade eden bir anlamda kullanmaktadır. Hatta bunu 

kitabının 205. paragrafında, şiirsel gerçekliğin metafiziksel gerçeklik olduğunu 

söyleyerek dile getirmiştir.
144

 Buna göre şiirsel bilgelik, insanlığın ilk durumunda 

ortaya çıkan şiirsel metafizikle başlamaktadır. Bu metafizik, insanın çevresinde olan 

bitene anlam verme ihtiyacının bir ürünüdür. Bu nedenle de, ‗‘ilk olan‘‘, ‗‘dünyanın 

ilk zamanlarına ait olan‘‘ anlamında şiirsel veya poetiktir. Vico, şiirsel hikmeti 

açıklarken bu hikmetin, gentil dünyanın ilk hikmeti veya bilgeliği olduğunu ve 

rasyonel ya da soyut bir metafizikle değil, kaba duyu ve güçlü hayal gücüne sahip ilk 

insanların hissetmelerine ve hayal kurmalarına dayanan bir metafizikle başladığını 

söylemektedir. O, bu metafiziğin, onların şiiri olduğunu, onlarla birlikte doğmuş bir 

yetenek olduğunu ifade etmektedir. Vico‘ya göre bu metafizik, merakın annesi olan 

cehalet, bu ilk insanlara her şeyi olağanüstü gösterdiği için, nedenleri bilememekten 

doğmuştur.
145

 

Vico aynı zamanda metafiziği en üst bilim olarak da tanımlamış ve Yeni 

Bilim’in ikinci kitabında ‗‘şiirsel (poetic)‘‘ ön ekiyle sunduğu diğer tüm disiplinleri 

de ilkin şiirsel olan bu metafizikten türetmiştir. Vico‘ya göre bu ilk metafizikten, bir 

gövdeden çıkan dallar gibi, bir yandan mantık, ahlak, ekonomi, siyaset ve diğer tüm 

şiirsel alanlarla, öte yandan kozmografi ve astronominin anası olan fizik çıkmıştır. 

Bunlardan sonra da metafizik, iki kızına, yani kronoloji ve coğrafyaya kesinlik 
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vermiştir ve bunların tümü şiirseldir.
146

 Buradan hareketle Vico‘nun metafiziği de 

aklın gelişme aşamalarına bağlı olarak, kendisinden türeyen tüm disiplinlerle birlikte 

gelişen bir yapı olarak düşündüğünü söyleyebiliriz. Onun, bu gelişmeyi nasıl 

anladığını ve tarih düşüncesi açısından bunun rolünü kavrayabilmek için Vico‘nun 

metafizikten çıkan şiirsel disiplinleri nasıl ele aldığına bakmak gerekir. 

 

Vico‘nun şiirsel metafizikten türettiği ilk disiplin, ‘’şiirsel mantık’’tır. Şiirsel 

mantık da Vico‘da, diğer tüm disiplinler gibi olan bitene anlam verme çabasının 

ürünüdür. Bu çabayı gerçekleştiren ilk insanları Vico, teolojik şairler olarak 

adlandırmıştır. Teolojik şairlerin bu çabası da, şiirsel metafizikten çıkmıştır. Vico‘ya 

göre teolojik şairler, cisimleri genellikle kutsal tözler olarak hayal etmiş ve oluş 

biçimleri bakımından bu şeyleri, şiirsel metafizik içinde sunmuşlardır. Daha sonra 

kutsal tözlere işaret eden şiirsel mantık düşünülmüştür.
147

 Vico, şiirsel mantığı 

mantık teriminin etimolojisi üzerinden açıklamıştır. O, ‗‘mantık‘‘ (logos) teriminin 

‗‘logos‘‘tan geldiğini ve bunun da İtalyanca‘da favella, ‘’konuşma’’ olarak geçerken, 

Grekçede fable, mythos, myth olarak adlandırıldığını, Latincede mutus ‘’sessiz’’in de 

buradan türediğini anlatmıştır. Vico‘ya göre konuşma, ilk durumda işaretleşmelerle 

yapıldığından sessiz bir dil söz konusudur. Bu nedenle logos, hem sözcük hem fikir 

anlamına gelir. Vico bunun, konuşmadan çok derin düşünmeye önem verme ile 

ilişkili olduğunu ve bu nedenle ilahi inayet tarafından ilk dönemlerin sessiz dilinin 

takdir edildiğini söylemiştir. O, ‗‘logos’’un, hem akıl hem söz anlamına geldiğini, 

aynı zamanda İbraniler için ‗‘eylem‘‘, Grekler için ‗‘şey‘‘ demek olduğunu 

söylemiştir. Ancak ona göre, bütün bu anlamları içeren şekilde ilk dil, işaret ettiği 

şeylerin doğasına uygun değildir.
148

 Zira bu sessiz dil ile, teolojik şairler, yer, gök ve 

denizin tözleri olarak Jove, Kibele, Neptün gibi, canlı olduklarına inandıkları tanrıları 

işaret etmişler ve duyularına gelen pek çok şeyi de benzer şekilde tanrılarla 

açıklamışlardır.
149

 İşte Vico‘ya göre bunların şairleri de, bu şiirsel mantık aracılığıyla 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü bunlar, derin düşünme ile bu tanrı fikrine ulaşmışlardı. Bu 

derin düşünme ile gelen dilsel yaratmayı Vico şöyle açıklamıştır: 
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―Biz tinsel şeyleri ifade etmek istediğimizde, onları açıklamak için hayal 

gücümüzden yardım isteriz, ressamlar gibi onların imgelerini oluştururuz. Fakat bu 

teolojik şairler, anlama yetisinden faydalanmak konusunda başarısızdırlar, onlar her 

şeyi zıt ve daha yüce kıldılar. Bunlar, duygulara, tutkulara ve … yer, gök, deniz 

kadar geniş cisimlere atıfta bulundular. Daha sonra bu çok geniş hayal gücü 

küçülürken soyutlama gücü büyüdü. Aynı nesneler çok küçük işaretlerle idrak 

edildi.‖
150

 

 

Vico, dildeki bu işaretlemeleri, şiirsel mantığın parçaları olarak görmüş ve 

mantığı dilden bağımsız düşünmemiştir. O, aynı zamanda dildeki mecazların, 

metaforların, mitolojik hikayeler ve fablların
151

 da şiirsel mantığın öğeleri olduğunu 

düşünmüştür. Nitekim, ilk teolojik şairler, metafor yoluyla cisimlere canlı varlıklar 

olmayı ve tanrısallığı atfetmişler ve böylece de fablları oluşturmuşlardır. Vico, 

bunların mantıkla ilişkisini felsefeyi de içerecek şekilde kurmuş ve bunlara ilişkin 

tarihlendirmenin, felsefelerin şekillenmeye başladığı zamanlara ait kılınması 

gerektiğini söylemiştir.
152

 Yine ironi de, zihinde refleksiyon sürecinin başlamasından 

sonra ortaya çıkmış bir dilsel öğe olarak şiirsel mantığın bir parçası olarak 

görülmüştür. Dilde, ironilerin ortaya çıkması, gelişmiş bir mantıksal düşünmeyi 

gerektirmektedir.
153

 

Bütün bunların gösterdiği gibi, Vico için şiirsel mantık, şiirsel dil 

diyebileceğimiz, ilk insanların önce işaretleşmelerle başlayan ve tarihsel süreç içinde 

sesli hale gelen dilinin gelişmesiyle birlikte ilerlemiştir. O, şiirsel dili de, şiirsel 

karakterler dediği, ilk insanların kendilerinden yola çıkarak benzetme yoluyla 

oluşturdukları karakterler aracılığıyla anlaşılan bir şey olarak kavramış ve şiirsel 

mantığı anlamamıza yardım eden şiirsel konuşmanın, tarihsel süreçte uzun bir süre 

devam ettiğini söylemiştir.
154

 Vico, ilkin sessiz olan şiirsel konuşmayı da gelişen bir 

yapı olarak ele almış ve sessizliğin ardından gentillerin atalarının, duydukları seslerin 

taklidi yoluyla gerçekleştirdikleri bu konuşma ile harflerin ve kelimelerin oluştuğunu 
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söylemiştir.
155

 

 

Şiirsel mantığı, dil ile ilişkisi üzerinden kurduktan sonra Vico, şiirsel 

bilgeliğin üçüncü ayağı olarak ‘’şiirsel ahlak’’a geçmiştir. Şiirsel ahlakı da, şiirsel 

metafizik ve şiirsel mantığın kökenleriyle birlikte temellendirmiştir. Ona göre 

filozofların metafiziği, mantığa ihtiyaç duyan insan zihnine karşı ilk görevini, Tanrı 

düşüncesi aracılığıyla yerine getirmiştir. Bu Tanrı düşüncesinin temelindeki korku 

duygusu, şair devlerin yalnız bedenlerini değil, zihinlerini de boyun eğdirerek, 

onların ahlakilik yoluyla kalplerini temizleyip yumuşatmalarını sağlamıştır. Burada 

Tanrı düşüncesi, henüz akılyürütme gelişmemiş olduğundan, duyular aracılığıyla 

oluşmuştu. Vico‘ya göre, duyuların Tanrı düşüncesini doğurması özce yanlış olsa da, 

onların tabiatına uygun olduğundan şekilsel olarak doğru idi. İşte, onlarda duyular 

aracılığıyla oluşan bu Tanrı düşüncesi, onların şiirsel ahlaklarının da kaynağı 

olmuştur.
156

 Yani Vico, şiirsel ahlakı, tanrı düşüncesi ile başlatmış; insanlık tarihinin 

üç ilkesinden biri olarak gösterdiği dine, insan kalbini iyiye yönlendirecek bir 

ahlakın oluşturulması görevini de yüklemiştir. O, bu düşüncesini şöyle dile 

getirmiştir: 

 

―Bu yüzden şiirsel ahlak, inayet tarafından ulusların kurulması emrinin verildiği 

dindarlıkla başlamıştır, çünkü herkesçe bilindiği gibi, onlar arasındaki tüm dindarlık, 

tüm ahlaki, ekonomik ve sivil erdemlerin anasıdır.‖
157

 

 

Vico, dini, tüm değerlerin anası olarak gösterirken, buna bağlı bir değer 

olarak ahlakı, insanın, kendini koruma ve güvende hissetme ihtiyacının bir sonucu 

olarak görmüş ve bunu, Spinoza‘da da karşımıza çıkan conatus terimiyle 

karşılamıştır. Vico, özgür irade anlamındaki conatus’tan ortaya çıkan ahlaki değeri, 

tanrı korkusu aracılığıyla dinle, utanma duygusu aracılığıyla da evlilikle bağlamıştır. 

Ona göre, dağlarda yaşayan vahşi devler, korku salan gökyüzünü memnun etmek 

için, vahşi isteklerini kendi iradeleriyle kontrol altına almaya başlamışlardır. Böylece 

ilk olarak kendileri için seçtikleri bir kadınla birlikte, mağaralarda yaşamaya 
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başlamışlar, aşk eyleminin kapalı bir yerde gerçekleşmesi ile bunlarda, dinden sonra 

ulusların varlığını koruyan ikinci duygu olan utanma duygusu gelişmiştir.
158

 

Böylelikle Vico şiirsel ahlakın iki temel ayağı olarak korku ve utanma duygularını 

belirlemiştir. Vico bu nedenle dindarlık ve evliliğin, tüm değerlerin ortaya 

çıkmasının koşulu olduğunu savunmaktadır.
159

 Bu nedenle de onun teolojik şairler 

dediği gentillerin ataları, tüm fizik olayların yapıcısı olan gökyüzü tanrısı Jove‘dan 

sonra, evlilik tanrıçası Juno‘yu zihinlerinde yaratmışlardır.160 

Vico‘nun bahsettiği şiirsel dönemin bir özelliği olarak, teolojik şairler tüm 

kurumlara bir ilahilik ve tanrısallık atfetmişlerdir. Jove‘un eşi olarak ortaya çıkan 

Juno da bunun bir örneğidir. Vico, evlilik kurumunun ahlak değerlerinin 

oluşmasındaki belirleyiciliği ve önemini böylelikle belirtmiş olur ve ailelerin 

değerini de bir değer olarak ahlakla örtüştürmüş olur. Evliliklerin oluşmaya 

başlamasıyla birlikte bu şiirsel dönemde Vico‘ya göre, ‘’şiirsel ekonomi’’ ortaya 

çıkar. 

Vico, şiirsel ekonomiyi öncelikle, evlilikleri kendi aralarında olan ve 

çocukların baba otoritesine bağlı olduğu ilk ailelerin içinde ortaya çıkmış bir yapı 

olarak sunmuş ve bunun ilk ayağını da baba mirasına bağlamıştır. Ona göre aile içi 

ekonomilerinin gelişmeye başladığı zamanlarda babalar, oğulları ticarette başarısız 

oldukları veya yaşadıkları yerlerde geçinmelerine yetecek kaynak kalmadığı 

durumlarda kullanmaları için oğullarına miras bırakırlardı. Bu miraslar daha çok, 

güzel bir hava ve bol suya sahip olan bereketli topraklar olurdu; yani bunlar, 

oğulların beslenme ihtiyacını giderebilecekleri kaynaklardı. Oğullar buralarda 

yaptıkları işlerle kendilerini bu toprakların efendileri olarak görmüşlerdir.
161

 

Gentillerin babalarından miras kalan yerlerde yaşamaya başlamaları, bu tarlalara 

sınırlar çekmeleri ve ölülerini buralara gömmeleri
162

, mülkiyetin oluşmasını da 

sağlamıştır. Vico, şiirsel ekonominin ortaya çıkışında, belli bir düzen içinde ve belli 

bir yerde yaşayan ailelere önemli bir rol vermiştir; çünkü bu aileler daha sonra 

kendilerine sığınmacı olarak gelen plepleri de yöneten kesimi oluşturup, ‗‘şiirsel 
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politik‘‘in oluşmasına katkı sağlayacaklardır. 

Vico‘nun şiirsel ekonomiyi insanların temel ihtiyaçlarına bağlı olarak 

açıkladığını söyleyebiliriz. Burada kendi ihtiyaçlarının peşinden giden devler, 

kendilerini güvende hissedebilecekleri topraklara yerleşerek şiirsel ekonominin 

temellerini atmışlar, bu şiirsel zamanların bir özelliği olarak da, bu ihtiyaçlarına 

cevap vereceğini düşündükleri bir Tanrı olarak Apollo‘yu
163

 zihinlerinde 

yaratmışlardır. Vico, Apollo‘yu,  devlerin, beslenme ihtiyaçlarını topraktan 

karşılamaları için yol gösterici tanrıları olarak gördüklerini söylemiştir. Devler, bu 

Tanrı aracılığıyla topraktan yararlanmaya yani tarım yapmaya başlamışlardır. Vico, 

belli topraklarda yaşayan ailelerin genişlemesiyle birlikte, toprakların yetersiz 

kalması sonucu, devlerin, topraklarını genişletebilmek ve kendilerine yol gösterecek 

olan Tanrı‘ların kehanetlerini alabilmek için ormanları yaktıklarını söylemiştir. 

Bundan sonra da onlar, topaklarını ekime hazırlamış, bu topraklara ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için buğday taneleri ekmişlerdir.
164

 Bu topraklarda ne yapacaklarına 

dair kehanetleri Apollo‘dan alan bu devler, topraklarını da kutsamışlar ve bunu da 

Herkül karakteri ile temsil etmişlerdir.
165

 

Gentillerin ataları böylelikle, hem yurt edinmişler hem de kutsadıkları toprak 

aracılığıyla beslenmişlerdir. Ancak bu her biri için geçerli değildir. Bu atalardan bir 

kısmı, otorite sahibi aile babalarına sığınmak ve onların sahip oldukları topraklarda, 

onların hükmü altında yaşamak zorunda kalmışlardır.
166

 Bu bağlamda da Vico, aile 

babalarının hem kendi çocukları ve hem de kendilerine sığınanlar üzerinde sahip 

oldukları ilk otorite türünden söz ederek, ‘’şiirsel politik’’i temellendirmiştir. 

Şiirsel politik terimi ile Vico‘nun ifade etmek istediği şey, gentillerin 

atalarının ilkin aile içi otorite, sonrasında ise sığınmacılar üzerindeki otorite ile 

sağladıkları aristokratik yönetim biçiminin ilk türüdür. Vico bunu, Yeni Bilim’in 

ikinci kitabında şöyle açıklamıştır: 
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―[…] aileler, kahramanların kendi dinleri, güçleri ve himayeleri altına aldıkları 

famuli ile kurulmuştur. Bu famuli, … dünyadaki ilk topluluklardı. Onların 

yaşamları, efendilerinin elindeydi ve bunun bir sonucu olarak, benzer şekilde onların 

kazandıkları şeyler de efendilerine aitti. Bu kahramanlar, cyclop türü babaya ait 

otoriteleriyle, kendi çocukları üzerinde yaşam ve ölüm hakkına sahiplerdi ve bu 

hakkın bir sonucu olarak, onların kazandığı şeyler üzerinde de despotça bir hakları 

vardı.‖
167

 

 

Vico, zaman içinde bu yönetim biçiminde çözülmeler görüldüğünü, 

sığınanların, bu kahraman babalara karşı ayaklandıklarını aktarır. Bu yüzden babalar 

da ayaklanan sığınmacılara karşı yeni bir otoriter düzen kurmak zorunda kalmışlardır 

ki bu, katı aristokratik yönetimlerin ilk türünü oluşturmuştur. Kahramanlar, 

kendilerine karşı ayaklananları kontrol altına alabilmek için, yeni bir düzen aramışlar 

ve aralarındaki en sert babayı kendi başları seçmişlerdir.
168

 İşte, aile babaları ile 

başlayan bu mutlak otorite, daha sonraki katı yönetim biçimlerinin de temelini 

oluşturmuştur. Bu şiirsel politika döneminde aile babaları, insanlaşmanın gelişmesi 

ile birlikte ortaya çıkan devletlerde ise krallar mutlak otorite sahibi olmuşlardır. 

Vico‘ya göre bütün bunlar, devlerin gökyüzü tanrısı olan Jove‘un gücünden 

esinlenerek oluşturulmuştur.
169

 Şiirsel dönemin karakteristiği olarak, şiirsel 

yönetimlerde de, yine gentiller pek çok tanrı düşünüp, politikanın tikel unsurlarına 

birer tanrı atfetmişlerdir. Sözgelimi Minerva, ilk gentiller arasında aristokratik 

düzenin sembolü olan tanrıdır. Vico, bu konuda Homeros‘u referans göstermiş ve 

onun, Minerva‘nın silahlı aristokratik düzeni işaret ettiğini onayladığını 

söylemiştir.
170

 

Vico, yerleşik hayatın başlaması ve ilk ekonomik düzenin ve yönetimlerin 

ortaya çıkışını anlattıktan sonra, şiirsel politik başlığı altında, ilk şehirlerin 

kuruluşundan da söz etmiş ve bu şehirler ilkin yönetici sınıf tarafından kurulmuş olsa 

da, sonrasında sığınmacıların hizmet amacıyla kullanıldığı bir düzen içinde olduğunu 

aktarmıştır. Bu düzende ilk kanunların da temelleri atılmış, ilk şehirlerin 

düzenleyicileri olan soylu kahramanlar, kendilerine karşı ayaklananları memnun 

etmek için onlara elçiler göndermişler ve sonrasında ilk tarımsal kanunları 
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yapmışlardır.
171

 Vico böylece, yönetimlerin ilk türünde, ilk hukuk kurallarının da, 

yine temel ihtiyaçlara bağlı olarak, yani tarıma ilişkin olarak oluşturulduğunu 

göstermektedir. Bu kuralların oluşturulması, adalet fikrini getirmesi açısından, 

insanlaşma sürecinin önemli adımlarından biridir. 

Vico, ‗‘şiirsel politik‘‘i de bu şekilde temellendirdikten sonra ‘’şiirsel fizik’’e 

geçmiştir. O, şiirsel fiziğin oluşma sürecini de yine mitolojik öğelerle yoğrulmuş bir 

biçimde sunmuştur ve bu fiziği ortaya koyanları da yine teolojik şairler olarak 

adlandırmıştır. Vico, teolojik şairlerin fiziğini kaosla başlatmış, ancak bu kaosu da 

toplumsal öğelerle birlikte düşünmüştür. Devler arasında başıboşluk ve düzensizliğin 

yarattığı kaos, teolojik şairler tarafından rastgele cinsi münasebetler yüzünden ortaya 

çıkan bir karmaşa olarak tanımlanmıştır. Vico‘ya göre teolojik şairlerin bu kaos 

tanımı, daha sonra fizikçiler tarafından alınmış ve tüm formları yok eden bir 

biçimsizlik anlamında kullanılmıştır. Şairler, yabani bir Tanrı olan Pan‘ın tuhaf 

biçiminde bu kaosu ifade etmişlerdir. Vico, Pan‘ı, büyük yeryüzü ormanında dolaşan 

insanların görünümüne ve vahşilerin mide bulandırıcı alışkanlıklarına sahip olan 

dinsiz, başıboş kimseleri gösteren bir karakter olarak tanımlamıştır.
172

 Vico‘nun 

sözünü ettiği kaos durumu, gentillerin ataları olan devler arasında korku duygusu 

aracılığıyla Tanrı düşüncesinin ortaya çıkmasıyla son bulmuştur. Vico, kaos 

durumunun sona erişini şöyle açıklamıştır: 

 

―Nihayet gökyüzü, gökgürültüsüyle birdenbire yarıldığında Jove, aynı gerekli bir 

etken olarak bedenlere uygun olan hareketi verdiğinde tabiat dünyasını başlatması 

gibi, zihnin özgürlüğüne uygun olan conatusu insanlar arasında yayarak onların 

dünyasına bir başlangıç verdi‖.
173

 

 

Vico‘nun bu pasajından yola çıkarak onun, fiziksel kaos ile sosyalliğin 

olmayışından, başıboşluktan kaynaklanan kaosu aynı anda sona erdirdiğini 

söyleyebiliriz. O, fizik dünyanın öğelerinin açıklanmasında hep toplumsal-kültürel 

dünyanın ürünlerine yer vermiş, sözgelimi dört temel elementi de mitolojik 

temsilleriyle sunmuştur. Ona göre teolojik şairlerin dünyası dört kutsal elementten 
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oluşmuştur. Jove‘un yıldırımının geldiği hava, Diana ile temsil edilen su, Vulcan ile 

temsil edilen ateş ve Kibele veya Berecynthia ile temsil edilen toprak. Ona göre 

tanrısal törenler hep bu dört element ile yapılmıştır.
174

 Vico‘ya göre teolojik şairler 

bu dört elementten hareketle evreni, bunlara Tanrısal özellikler yükleyerek 

açıklamışlardır.  

Vico şiirsel fizik adı altında, insan tabiatını da ele almış ve teolojik şairlerin 

en büyük işlerinden birinin insan tabiatını açıklamak olduğunu savunmuştur. Ona 

göre teolojik şairler insan tabiatını iki temel metafiziksel fikirden hareketle 

açıklamışlardır: var olma (being) ve vücut bulma (subsisting).
175

 Buradan yola 

çıkarak da bu şairler insan bedenini katı ve sıvı olmak üzere iki kısımda 

incelemişlerdir: Bedenin katı kısmını organlar, sıvı kısmını ise kan oluşturur.
176

 Vico, 

insan ruhunu da şiirsel fizik kısmında ele almıştır ve teolojik şairlerin bunu da, 

tanrısal özellikler atfederek açıkladıklarını söylemiştir.
177

 

Vico, şiirsel fizikten sonra, bununla ilişkili bir alana, ‘’şiirsel kozmografi’’ye 

geçiş yapar. O, teolojik şairlerin şiirsel kozmografisinin, onların şiirsel fiziği ile 

uyum içinde olduğunu ve yine mitolojik öğelerle açıklandığını belirtmiştir. Teolojik 

şairler nasıl Tanrısal olarak hayal ettikleri tözleri fizikte ilkeler olarak kurmuşlarsa 

aynı şekilde, bu fizikle uyumlu şekilde bir kozmogafi oluşturup, dünyayı, 

gökyüzünün ve alt dünyanın (ölüler diyarı) tanrılarından oluşmuş bir yapı olarak 

kabul etmişlerdir.
178

 Burada teolojik şairlerin, gökyüzü yani tanrılar diyarı ile alt 

dünya yani insanlar diyarı şeklinde iki alan belirlemeleri dikkate değerdir. Bu alt 

dünya, mitolojik açıklama tarzında dağların dorukları olarak düşünülen gökyüzünün 

zıttı olarak, bir düzensizlik ve kaosun hakim olduğu ölümlüler dünyasıdır.
179

 

Vico, teolojik şairlerin bu iki dünya ayrımını ‘’şiirsel astronomi’’ye 

bağlamıştır. O, şiirsel astronominin ortaya çıkışını, gökyüzünün kehanetleri almak 

için gözlenmesinin bir sonucu olarak göstermiştir.
180

 Vico, insanların, alt dünyadaki 

yaşayışlarını düzenleyebilmek için kehanetlere başvurduklarını söylemiştir. Bu da, 
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göksel alemin, yani tanrılar dünyasının incelenmesini beraberinde getirmiştir. Devler 

arasında korku duygusunun oluşmasını sağlayan ve böylece onları bir düzene sokan 

Tanrı düşüncesinin kökeni, gökgürültüsünden, yani göksel dünyadan gelir. Vico bu 

nedenle gökyüzünün, insanlık tarihinin şiirsel döneminden beri incelendiğini ve 

yıldızlarla gezegenlere de tanrısal nitelikler yüklendiğini söylemektedir.
181

 Hatta, 

Vico‘ya göre, alt dünyanın kahramanları, kendilerinin tanrısal özellikler taşıdıklarını, 

astronomiye dayandırarak kanıtlamak istemişlerdir.
182

 Vico, şiirsel dönemin bu 

özelliğini, tarihsel bir veri olarak almıştır. Ona göre, vulgar yani halka ait 

astronomiyle başlayarak ilk insanlar, tanrılarının ve kahramanlarının tarihini 

gökyüzüne yazmışlardır. Bu nedenle orada, insanların tanrısallıkla veya 

kahramanlıkla dolu olan hafızaları, bir yandan dahice işler ve Batıni hikmet 

nedeniyle, diğer yandan da şeref ve halk hikmeti ile, tarihin değerli malzemeleri 

olmuşlardır. Şiirsel tarihte, astronomlar tarafından, kahramanlar ve kahramansal 

hiyeroglifler, gökyüzünde bir yıldız grubuyla betimlenmiş, yine bir başka gezegen 

grubuna da büyük tanrıların adları verilmiştir.
183

 Sözgelimi, Merkür, isyan eden 

pleplere tarımsal kanunları getiren Tanrı olduğu için, güneşten fazla ışık almayan 

nadiren görülen bir gezegene atfedilmiş, güzellik Tanrıçası Venüs, bütün gezegenler 

arasında en parlak ve aydınlık olanına atfedilmişti.
184

 

Vico şiirsel astronomiyi tarihle ilişkilendirdikten sonra, ‘’şiirsel 

kronoloji’’ye geçmiştir. O, şiirsel astronomi ve kronolojiyi bir arada düşünmüştür ve 

kronolojinin ilk örneklerini, tarıma bağlı yaşayan ilk uluslar üzerinden 

temellendirmiştir. Ona göre, Latince sati’den gelen Satürn, Grekler tarafından 

Chronos veya Zaman olarak adlandırılmış ve bu adlandırma, ilk ulusların yılları 

hasat dönemlerine bağlı olarak saydıklarını göstermiştir. Bu uluslar ilk dönemlerinde 

sessiz oldukları için yılların belirlenmesinde buğday taneleri veya samanları 

kullanmışlar ve yılların sayısını biçme hareketini kullanarak göstermişlerdir. Vico, 

bu duruma İtalyan köylülerden bir örnek vermiş ve onların ‗‘üç yıl‘‘ demek yerine, 

‗‘üç kere hasat kaldırdık‘‘ dediklerini söylemiştir.
185

 Vico, yine Greklerde de, 
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toprakların Herkül tarafından ateşe verilerek ekime hazırlanması hikayesine bağlı 

olarak yılların, hasatların toplandığı zamanların hesaplanmasıyla sayıldığını dile 

getirmiştir.
186

 

Vico, böylelikle gentil ulusların atalarının kronolojiyi, önceleri işaretlere 

dayanan dilleri ve mitolojik açıklama tarzları üzerinden kurduklarını savunmaktadır. 

Bu da onun, tarih biliminin bir alt alanı olarak kronolojiyi, toplumların yaşam 

biçimleri ve dilleri ile birlikte anlamak istediğini göstermektedir. 

Vico, şiirsel bilgeliğin son kısmı olan ‘’şiirsel coğrafya’’yı da yine dil 

üzerinden ele almıştır. O, Yunanistan topraklarında başlattığı şiirsel coğrafyayı 

açıklarken, şiirsel dönemin insanlarının, bilmedikleri yerleri, bildikleri yer isimleri 

ile benzerlik kurarak tanımladıklarını söylemektedir. Ona göre insanlar, bilmedikleri 

şeyleri tanımlarken, bildikleri şeylerle benzeşim ilişkisi kurarlar. Bu ilişki, ya o an 

çevrelerinde mevcut olan bildikleri bir şey ile benzeşim kurma, ya da iyi bildikleri 

bir şey ile benzeşim kurma şeklinde ortaya konmaktadır.
187

 Bu nedenle Vico, 

Yunanistan topraklarında dar bir alanda başlayan şiirsel coğrafyanın genişlemesini, 

Yunanlı bilginlerin yeni keşfettikleri topraklara bildikleri isimleri vermeleri ile 

örneklemiştir.
188

Yeni toprakların keşfinde savaşlar veya ticari ilişkiler etkili 

olmuştur. Bu açıdan Vico, her ne kadar coğrafyanın kökenini Greklere bağlamış olsa 

da, şiirsel coğrafyanın bu özelliklerinin Latin dünyasında da geçerli olduğunu 

söylemiştir. Ona göre Latium, önceleri, yirmi halka hükmeden ve küçük bir alanda 

bulunan Roma Krallığı altındaki küçük bir ülke iken, Roma fetihleri ile bugünkü 

İtalya‘ya kadar genişlemiştir.
189

 

 Vico‘nun, özellikle Grekler ve Latinler üzerinden örnekleyerek açıkladığı bu 

özelliklerin dille ilişkisi, onun, coğrafyayı, adlar dizini ve harita çıkarma şeklinde iki 

alt dala bölmesi ve coğrafyanın işini, şehirlerin adlandırılması ve tasvir edilmesi 

olarak belirlemesi olmalıdır.
190

 O, böylece coğrafyayı şehirlerin adlandırıldığı ve 

tasvir edildiği bir disiplin olarak sunmuş ve gentiller arasında yer adlarının nasıl 

oluşturulduğunu bu kısımda anlatmaya çalışmıştır. 
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Vico‘nun şiirsel hikmet adı altında incelediği bu ilk disiplinlerin şiirsel 

kökeninden yola çıkarak, Vico‘nun şiiri, bir edebi tür olarak, bir sanat olarak 

görmekten çok, bir anlatım biçimi, bir antik dil, hatta bir bilinçlenme tipi olarak 

gördüğünü söyleyebiliriz. Burada biz, onun ‗‘poetik‘‘ olarak sunduğu disiplinleri 

‗‘şiirsel‘‘ olarak adlandırdık. Bunun nedeni, onun, bu disiplinleri kuran kişileri şair 

bilgeler, teolojik şairler gibi isimlerle nitelendirmesidir. Ancak burada ‗‘poetik‘‘ 

teriminin ilk anlamı bakımından bir fark yoktur. Poiêtikê, ilk olarak üretme bilimi, 

sanat veya zanaat anlamına gelir.
191

 Vico açısından bu terimin içerdiği anlamlardan 

özellikle üretme, yaratma önem taşımaktadır. Vico, ‗‘poetik‘‘ ön ekiyle sunduğu tüm 

disiplinlerin ilk oluştukları biçimi, ilk üretildikleri zamandaki durumlarını anlatmak 

istemiştir. Onun, bu disiplinleri oluşturan kişiler olarak gösterdiği teolojik şairleri, 

creators (yaratıcılar) olarak adlandırması bu düşüncenin göstergesidir. Vico‘ya göre 

bilmek ve yaratmak aynı anlama geldiğinden
192

, gentillerin ilk durumunda bilgeler, 

aynı zamanda yaratıcılar veya şairlerdir. 

Vico‘ya göre şiir, ilkçağ insanlarının kendilerini ifade etme şeklidir ve bunun 

da ötesinde bu yaratıcı insanların kendi tarihlerini belleklerinde tutmalarını sağlayan 

bir bildirişim ve aktarım biçimidir. Vico, Yeni Bilim’deki araştırmasında gentiller 

arasında bilginin filizlendiği zamanlara geri giderek, onların hayalgüçlerine inmeyi 

amaçlamıştır. Bu hayalgücü ile ortaya konulmuş tüm ürünleri de ‗‘poetik‘‘ veya 

‗‘şiirsel‘‘ olarak adlandırmış, buradan da efsaneleri, mitleri, fablları türetmiştir. 

Bütün bunlar hayalgücüne dayalı ürünlerdir. Vico, tarihsel verinin içerildiği belleği 

de, hayalgücü ile birlikte düşünmüştür. Vico, Greklerin phantasy dediği, İtalyanların 

ise immaginativa dediği belleğin (memory) görünüşlere şekil veren meleke olduğunu 

söylemiştir. O, bir şeyin hayal edilmesinin, daha önce duyumlanmış ve bellekte yer 

etmiş olmasına bağlı olduğunu söylemiştir. Sözgelimi, ona göre sanatlardaki 

yaratıcılık bellek aracılığıyla oluşur. Bir ressam hiç ortaya çıkmamış bir bitki veya 

hayvan türünü resmetmemiştir. Hipogrifler ve kentaurlar doğal yapıya uygun ama 

sahte bir şekilde bu yapının karıştırılması ile oluşmuşlardır. Şairler, insan 

eylemlerinde ortaya çıkmamış bir erdemi tasarlamamışlardır, tersine onlar, cesaretin, 
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inancın dışında, gerçeklikten seçilen bazı formlarını yüceltmişler ve kahramanlarını 

bu şekle uydurmuşlardır. Bu yüzden Grekler, belleğin kızları olan hayalgücünün 

formlarını, mitlerinde miras bırakmışlardır.
193

 Bu nedenle Vico, tarihsel verinin 

taşıyıcı unsurları olarak, bellek ve hayalgücünün ortak işleyişi sonucu oluşan mitlere 

ayrı bir önem vermiştir. Yazıcı, Vico için mitlerin, içerisinde insan düşüncesinin 

modellerini ya da temel ve somut konuları barındıran şiirsel karakterlerden oluşmuş 

rasyonalite öncesi dönemlere ait örnek düşünce kalıpları olduğunu söylemiştir.
194

 

Hayden White, Vico‘nun, kendi döneminde, tüm irrasyonel yönleriyle 

birlikte, geçmiş çağların tarihsel verileri olarak mit, masal, fabl, efsane gibi öğelere 

önem veren tek isim olduğunu, o dönemin aydınlanmacılarının kendilerini akla 

adamaları nedeniyle, bu öğeleri tarihsel doğrunun belirlenmesinde potansiyel kanıt 

olmanın dışında tutma eğilimi taşıdıklarını anlatır. Ona göre Vico, geçmişin efsane 

temelli verilerini önemseyerek, en az akıl kadar hayalgücüne de değer verdiğini 

gösteriyordu ve Vico‘nun gördüğü gibi, sorun, insan fantezilerinin gerçekte 

insanların hayatlarını hem doğayla birlikte hem de doğaya karşı sürdürmelerini 

sağlayan toplumsal ve kültürel kurumların oluşturulmalarında birer dayanak işlevi 

görmeleri ölçüsünde, bu fantezilerin en irrasyonelinde bile üstü örtük olarak bulunan 

rasyonelliğin açığa çıkarılmasıydı.
195

 

Vico, dünyanın ilk zamanlarına ait düşünce kalıpları olarak mitleri, fablları, 

tüm efsane öğelerini, poetik terimi ile karşılamış, bunları şiirin bir parçası gibi 

görmüştür. Bu konuda Vico, Mircea Eliade‘nin mitlere ilişkin tanımını takip etmiş 

gibidir. Mircea Eliade, miti şöyle tanımlamaktadır: 

 

―Mit kutsal bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, ‗‘başlangıçtaki‘‘ masallara özgü 

zamanda olup bitmiş bir olayı anlatır. Bir başka deyişle mit, Doğaüstü Varlıkların 

başarıları sayesinde, ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik, yani Kozmos olsun, 

isterse onun yalnızca bir parçası (sözgelimi bir ada, bir tür bitki türü, bir insan 

davranışı, bir kurum) olsun, bir gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Demek ki 

mit, her zaman bir ‗‘yaratılış‘‘ın öyküsüdür : Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl 
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varolmaya başladığı anlatılır. Mit ancak gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya 

çıkmış olandan söz eder.‖
196

 

 

Vico‘nun tarih anlayışında ‗‘poetik‘‘ olan da, Mircea Eliade‘nin mit 

tanımında geçen unsurların taşıyıcısı olarak gerçekliğe sahiptir. Vico da ‗‘poetik‘‘ 

terimini, kökene işaret etme anlamında kullanmıştır. Poetik veya şiirsel dönemlerde, 

insan, kendi kültürel özelliklerini şiirsel bir dil ile yansıtmaktadır. Bu dil, taklide 

dayalıdır. Taklit ise, insanın, yaşadığı çevreye ve bu çevrenin unsurlarına anlam 

verebilmek için kullandığı bir yöntemdir ve temel ihtiyaçlara bağlı olarak gelişmiştir.  

Yazıcı, Vico‘nun tarih anlayışında, kendisini dini korku ve doğa merakı 

dışında tanımlamak durumunda bırakılan ve dünyaya sessiz bir cehaletle giren ilk 

insanın, kendisini kuşatan ve kendi düşüncesinin tamamıyla içerildiği dünyayı taklit 

ederek güvenliğini sağlamış olacağını söylemektedir. O, taklidin, önce hareket ve 

hiyerogliflerle, sonra seslerle ortaya çıktığını, bunun da tabiatın hayali ve yaratıcı 

taklidinin ilk bölümü olduğunu, ilk insanın taklit etmesinin nedeninin ise, çevresinde 

algıladığı dünyadan birtakım formlar çıkarma yetisine sahip olmamak ve taklit 

ettikçe, içine gömüldüğü bu dış dünyadan kendisini farklılaştırmaya başlamak 

olduğunu savunmuştur. Burada ona göre insan, şiirsel karakterler kurgulayarak ve 

kendi dışındaki şeylere insana ait bazı formlar yükleyerek kendi algısını genişletir.
197

 

Vico, insanın ilk durumundaki bu yaratıcılığından hareketle, daha önce 

belirttiğimiz gibi, bütün gentil insanlığın başlangıçta şair olduğunu söylemektedir.
198

 

Bu tip şairlik, dünyaya anlam verme ihtiyacından kaynaklanmış olup, aslında akıl 

yürütmedeki yetersizlikten doğmuştur. İnsanlığın ilk durumunda rasyonel düşünce 

gelişmemiş olduğundan, insanlar taklide dayalı olan şiiri kullanmışlardır. Bu 

kullanım, dünyayı kendi zihninde yaratma şeklinde gerçekleşmiştir. Vico, ilk 

dönemlerdeki yaratıcılığa dayalı şiir sanatının da, halka uygun fabllar üretme, 

anlatımda aşırıya kaçma ve sıradan insanlara erdemli hareket etmeyi öğretme 

şeklindeki üç temel özelliğe dayalı olarak geliştiğini söylemiştir.
199

 Burada artık 

Vico, ‗‘ilk olan‘‘ anlamından çok, şiirin bir anlatım türü, hatta bir edebi tür olarak 
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özelliğinden söz etmiş olmaktadır. Vico‘nun burada sözünü ettiği, bir sanat olarak 

şiir, ona göre, diğer tüm sanatların kendisinden türediği bir özelliğe sahiptir. Ancak, 

insanlığın ilk zamanlarındaki şairlik, bu insanlar şiir sanatıyla uğraştıkları için değil, 

doğaları gereği ortaya çıkmıştır.
200

 Vico‘nun bu düşüncesine göre ilk insanlar 

doğaları öyle gerektirdiği için, yani akılyürütme bunlarda henüz gelişmediği, aksine 

hayalgücü gelişmiş olduğu için şairlerdi. Bunun dışında onların şairliklerinde merak 

duygusu ve gökgürültüsüyle oluşan korkunun da etkisi vardır. Nitekim bu korku ve 

merak ile onlar çevrelerinde olan bitene anlam yüklemeye çalışarak Tanrılarını 

oluşturmuşlar ve doğayı taklit ederek dilsel özelliklerini geliştirmeye başlamışlardır. 

Vico, şairlerin çevrelerine anlam yükleme çabalarından dolayı, onları 

filozoflar ile benzeştirmişti. O, şairlerin sahtelikten özel bir zevk aldıkları fikrine 

katılmadığını, hatta şairlerin gerçekliğin araştırılmasında filozoflardan daha az 

hevesli olmadıklarını onaylamaya cüret ettiğini söylemiştir. Ona göre şairler, 

filozofların sert bir şekilde öğrettiklerini, keyif verici bir şekilde öğretirler. Bunların 

her ikisi de ahlaki ödevleri öğretirler, her ikisi de insanların alışkanlıklarını ve 

davranışlarını tasvir ederler, her ikisi de erdeme yöneltmeye ve zaaflardan gelen 

kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar.
201

 Vico, böylelikle şiire iki önemli görev 

yüklemektedir. Bunlardan biri, şiirin, hayalgücünü canlandırıp zihni harekete 

geçirerek olan bitene anlam vermeyi, diğeri erdemli olmayı sağlamasıdır. Vico, bu 

konuda Konfüçyüs‘un şiire ilişkin görüşlerini takip etmiş gibidir. Konfüçyüs, 

Konuşmalar’da şiirin niteliklerini şöyle sıralamaktadır: 

 

-―Şiirler zihni eyleme geçirir.‖ 

-―Bunlar,insanın kendini denetlemesine yardım eder.‖ 

-―Bunlar, toplumsal insan olma sanatını öğretir.‖ 

-―Bunlar, nefret duygularını temizler.‖ 

-―Bir kimse, bu şiirlerden, babasına olan ödevini; evinin dışında olan biriyse 

prensine olan ödevini öğrenir.‖ 

-―Bu şiirlerden kuş, hayvan ve bitki adlarını öğreniriz.‖
202
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Konfüçyüs‘ün şiirlerin faydaları olarak burada sıraladığı her şey, Vico‘nun 

görüşlerinde de içerilmektedir. Vico ayrıca, kendi çağının Rönesans‘tan gelen etkileri 

aracılığıyla da, şiiri bu kadar önemsemiş olmalıdır. R.Burckhardt, İtalya‘da özellikle 

Rönesans sonrasında Yunan-Roma mitolojisine ve şiire olan ilginin arttığını 

aktarmaktadır.
203

 Ona göre, bu dönemin şiirlerinde özellikle tanrıların rolü, klasik 

çağı takip etmiştir. Burckhardt, bunu şöyle açıklamıştır: 

 

―Eski Tanrıların Renaissance insanı için iki türlü mana ifade ettiği keyfiyeti, 

herhangi bir yerden çok daha açık olarak kendini burada göstermektedir. Bir yandan 

bunlar şiirde mücerret kavramların yerini tutmakta, allegorik figürleri fuzuli 

kılmaktadırlar; aynı zamanda da şiirde serbest ve bağımsız birer unsur, mücerret 

güzellikten birer parçadırlar ve bu sıfatla her şiire katılmaya ve daima yeni yeni 

terkiplere elverişlidirler.‖
204

 

 

Vico, Rönesans sonrasında klasik döneme ve buradaki Tanrıların şiirde 

yansımasına olan bu ilgiyi, özellikle şairler olduklarını söylediği gentil insanlıktan 

söz ederek sürdürmüş, Yeni Bilim’de, insanlık tarihinin belli dönemlerinin 

özelliklerini aktarırken mitolojiyi sıklıkla kullandığı gibi, gentil uluslardan 

bahsederken de Yunan-Romalılardan sıkça verdiği örneklerle zamanının özelliğini 

yansıtmıştır.  

Vico‘nun şiire yüklediği anlam, Hegel‘de de benzer şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Hegel de Estetik Üzerine Dersler’inde, şiir ve düzyazı arasında bir 

ayrım yapmış ve şiiri, henüz ussal bakıştan yoksun olan, genel yasalarla tikel var 

oluşu ayıramayan, şeyin içsel nedenini ve onun görünür bir biçimde ortaya çıkışını 

birleştiren ama şeylerin anlamına ilişkin bakıştan yoksun olan, sezgiye dayalı bir 

bilgi biçimi olarak nitelendirmiştir.
205

 Hegel‘in şiire ilişkin bu nitelendirmesi, 

Vico‘nun şiire bakışı ile uyuşmakta, Vico‘nun özellikle şiiri henüz gelişmiş 

akılyürütmenin olmadığı zamanlardaki bir bilinç durumu olarak anlaması ile 

benzeşmektedir. 

Sonuç olarak Vico‘nun şiir hakkındaki görüşlerinin, çift yönlü olarak 
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ilerlediğini söyleyebiliriz. Vico için şiir, bir yandan, Aristoteles‘te olduğu gibi, 

insanlığın ilk döneminde taklide dayalı olarak gelişen bir anlamlandırma etkinliği; 

diğer yandan sanatsal bir etkinliktir. Benzer şekilde Aristoteles de Poetika’da şiiri 

çift yönlü olarak şöyle açıklamıştır: 

 

―Şiir sanatı genel olarak varlığını, insan tabiatında temellenen iki ana neden‘e borçlu 

gibi görünüyor. Bunlardan birisi, taklit içtepi-si olup, bu, insanlarda doğuştan vardır; 

insanlar,bütün öteki yaratıklardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetili 

olmalarıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. İkincisi, bütün 

taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanmadır ve bu, insan için karakteristiktir.‖
206

 

 

Aristoteles‘in burada ilk olarak sözünü ettiği şey, Vico‘da şiirin 

anlamlandırma yönüne, ikinci olarak bahsettiği şey ise, şiirin sanatsal yönüne 

ilişkindir. Yine Vico, gentil insanlığın atalarının doğaları gereği şair olduklarını 

söylerken de, taklidi, insanda doğuştan bir içtepi olarak gören Aristoteles‘i takip 

ettiğini söylemeliyiz.
207

 Ancak burada şiir-tarih ilişkisi açısından bakıldığında 

Vico‘nun Aristoteles‘ten farklı olarak, şiir ile tarih araçları arasında bir ayrıma 

gitmediğini, şiirsel anlatımı, tarih aktarıcılığının ilk durumu olarak gördüğünü 

söylemek gerekir. Buna karşılık, Aristoteles‘te şiir, genel olanı; tarih ise tikel olanı 

tasvir ettiğinden, şiir tarihten daha değerli ve felsefi bir etkinliktir.
208

 Vico, her ne 

kadar gerçekliğin araştırılması konusunda şairlerle filozoflar arasında benzerlikler 

olduğunu savunsa da, felsefe ile şiirsel düşünceyi kesin olarak birbirinden 

ayırmaktadır, ona göre bunlardan biri hayalgücüne, diğeri ise sistemli akılyürütmeye 

dayalıdır. Bu nedenle Vico için şiirin daha felsefi olduğu savunulamaz, şiir 

akılyürütmenin gelişmediği dönemlerde kullanılan bir ifade şeklidir. 

 Vico‘nun şiir hakkındaki görüşlerinden sonra, gentil insanlığın sembolü, bir 

şiirsel bilge örneği, şairlerin babası ve ilk tarihçi olarak kabul ettiği Homeros 

hakkındaki görüşlerini tartışabiliriz. 
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2.3.2. Homeros 

Vico, şiirsel bilgelik araştırmasından sonra, Yeni Bilim’in bir bölümünü 

‗’Gerçek Homer Üzerine Araştırma’’ya ayırmıştır. Vico‘nun, Homeros‘a bu kadar 

önem vermesinin nedeni, onun, dünyanın ilk zamanlarındaki halkların tarihlerini 

şiirsel bir dil ile aktardıkları ve bu yolla tarihsel belleğin oluştuğu yönündeki 

düşüncesidir. Bu düşünce nedeniyle o, Homeros‘u, tarihçiliğin ilk örneklerinden biri 

olarak göstermekte ve onun eserlerini de Yunanlıların geleneklerinin aktarıldığı 

malzemeler olarak görmektedir.
209

 

‘’Gerçek Homer Üzerine Araştırma’’sında Vico, öncelikle Homeros‘un yurdu 

ve yaşadığı dönem üzerine tartışmalarda bulunmuştur. O, Homeros‘un, henüz yazılı 

dilin icat edilmediği dönemde yaşadığını ve bu nedenle şiirlerinin rapsodlar 

tarafından aktarıldığını söylemektedir.
210

 Şiirlerin bu şekilde aktarımı, hem o 

dönemin toplumsal yaşamının önemli özelliklerinden birini vermekte, hem de 

Homeros‘un dönemi hakkında ipucu sunmaktadır. Vico, Homeros‘un dönemini 

tartışırken, onun şiirlerini yazılı olarak bırakmaması üzerinden gitmiştir.
211

 

Homeros‘un şiirlerinin rapsodlar tarafından, panayır ve festivallerde şarkı biçiminde 

söylenerek aktarıldığını söylemiştir.
212

 

Vico, Homeros‘u, üç çağ bölümlemesinde, kullandığı dilden hareketle, 

kahramanlar çağına yerleştirmektedir ve onu ‗‘kahramansal şair‘‘ olarak 

adlandırmaktadır.
213

 Vico, bunu Homeros‘un eserlerinde, ‗‘tanrıların dili‘‘nin 

kullanıldığını anlattığı, kendisinden önceki bir çağdan söz etmesi nedeniyle 

yapmıştır. Tanrıların dilinin kullanıldığı dönem, Tanrılar Çağı olduğundan Homeros, 

Kahramanlar Çağı‘na yerleştirilmiştir. 

Vico, Mısırlıları takip ederek yaptığı dillere ilişkin bölümlemede de, 

Homeros‘un tanrıları ve kahramanları arasındaki ilişkiyi tartışmış, Mısırlıların diller 

bölümlemesinde ilk sıranın, Homeros tarafından Grekler için de tasdik edilen 

tanrıların diline verildiğini söylemiş; Homeros‘un, iki şiirinin beş pasajında kesin 

olarak kahramansal olan kendi dilinden daha eski bir dilden bahsettiği ve ona 
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‗tanrıların dili‘ dediğini vurgulamıştır. Ancak Vico, Homeros‘un bu pasajlarda 

gerçek tanrılardan söz edip etmediğini de sorgulamıştır; çünkü kahramanlar da, kendi 

şehirlerinin plepleri üzerinde tanrıların adını almışlardı.
214

 

Vico‘ya göre, Homeros kahramanlarından söz ederken zaman zaman 

Tanrıları kast etmiş olsa da, bunun onun yaşadığı dönem açısından pek bir önemi 

yoktur. Ona göre, kahramanlar arasında işaretleşmeye dayalı ikinci tür dilden söz 

etmiş olması, Homeros‘u Kahramanlar Çağı‘na yerleştirme konusunda bize yardım 

eder. Vico, yine Homeros‘un üslubunun da onun, Mısırlıların çağlar 

bölümlemesinde, Kahramanlar Çağı‘na denk düştüğünün göstergesi olduğunu 

düşünmüştür. O, bu düşüncesini, Homeros‘u övdüğü şu pasajda ortaya koymuştur:  

 

―Vahşi ve yabani benzetmeleri, savaşlar ve ölümler hakkındaki acımasız ve dehşet 

verici açıklamaları, büyük tutkularla dolu cümleleri, üslubundaki açıklık ve parlaklık 

nedeniyle Homeros eşsiz bir şairdi, bu nedenle güçlü hafıza, sağlam hayalgücü ve 

olağanüstü kurgu çağında o bir filozof olarak adlandırılamazdı.‖
215

 

 

Vico, Homeros‘un iyi bir şair olduğunu, insanların henüz akıl yürütmede pek 

başarılı olmadıkları, bu nedenle felsefi düşüncenin gelişmediği, ancak hayalgücünün 

kuvvetli olduğu, evreni anlamlandırmada taklit unsurunun kullanıldığı bir dönemin 

özelliklerini taşımasından hareketle temellendirmiştir. Yine, Homeros‘un kullandığı 

dilsel bazı özelliklere dayanarak da Vico, onu Kahramanlar Çağı‘na yerleştirmiş ve 

Homeros‘tan sonraki dönemde sistemli dile geçildiğini belirtmiştir. Vico‘ya göre, 

Mısırlılar tarafından Kahramanlar Çağı‘na denk getirilen ikinci konuşma türü, 

sembollerle konuşma denilen türdür. Bu semboller, Homeros‘un semata 

(kahramanların yazdığı semboller) dediği sessiz mukayeseler olmalıdır. Bunlar, daha 

sonra açık ifadeli konuşmaya geçildiği zaman şiirsel ifadenin bütün kaynaklarını 

sağlayan metaforlar, imgeler, benzerlikler veya karşılaştırmalardır.
216

 

Vico‘ya göre Homeros‘un zamanından sonra artık konuşma biçimleri, sözlü 

ve yazılı dil bağlamında şekillenmiş ve onun destanları yukarıda söz ettiğimiz gibi, 

rapsodlar tarafından nesillere aktarılmıştır. Homeros‘un eserlerinin nesiller boyu 
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aktarılması ve etkisini hiç yitirmemesinin sebebi ise, Vico‘ya göre, onun, kendi 

çağının ve toplumunun bir anlamda aynası olmasıdır. Vico, Grek dünyasını, gentil 

ilkçağın en önemli kültür ürünlerinin ortaya çıktığı coğrafya veya kültürel-toplumsal 

alan olarak gördüğü için, Homeros‘un bu dünyaya ilişkin olarak aktardıklarını 

oldukça fazla önemsemekte ve Homeros‘u gentil dünyanın ilk tarihçisi olarak 

göstermektedir. Aslında Vico‘nun sözünü ettiği durum, Homeros‘un öneminin tek 

yönünü göstermektedir. Homeros, Grek dünyasının kültürel-toplumsal özelliklerinin 

aktarıcısı olmanın ötesinde, bu dünyanın söz konusu özelliklerinin oluşmasında etkili 

olduğu düşünülen bir figürdür aynı zamanda. A.Erhat ve A.Kadir, İlyada’nın 

çevirisinin önsözünde Homeros için şöyle bir değerlendirme yapmışlardır: 

 

―Homeros tartışması Platon‘la başlar … Platon beğenmediği eğitim sisteminin 

temelinde Homeros‘u görmekle bir çığır açmış sayılamaz. Yunanistan‘da eğitimin 

Homeros destanlarının üzerine kurulduğu herkesçe bilinen bir gerçekti, yani yalnız 

Atina değil, bütün Yunan devleti Homeros‘u bir çeşit kutsal kitap gibi, her türlü 

bilginin özü diye benimsemişlerdi. Yunan insanı din olsun, politika ya da askerlik 

olsun, gemicilik ya da hekimlik olsun, çeşitli bilgileri öğrenmek için, Homeros 

destanlarına başvurur, daha doğrusu a‘dan z‘ye kadar ezbere bildiği bu destanları 

canlı bir kitaplık gibi içinde taşırdı.‖
217

 

 

Homeros‘un başta Yunan dünyası, sonra da tüm toplumlar için önemini 

gösteren bu tespite, yukarıda anlatılanlar ışığında Vico‘nun da katıldığını 

söyleyebiliriz. O, Homeros‘un, aslında tüm Grekleri temsil ettiğini, Homeros‘un 

aslında gentillerin kendileri olduğunu ve Greklerin zihninde oluşturulmuş bir idea 

olduğunu söylerken
218

, Homeros destanları olarak kabul edilen eserlere Grek 

dünyasında yüklenen bu ödevi kast etmiş olmalıdır. Vico bu fikri şu pasajda açıkça 

bildirmiştir: 

 

―Grek halkının, Homeros‘un kendi şehirlerinden olması onuru için birbirleriyle 

yarışmasının ve hemen hemen hepsinin Homeros‘un kendi vatandaşları olduğunu 

iddia etmesinin nedeni, bizzat kendilerinin Homeros olmasıdır.‖
219
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Vico‘nun, Homeros‘a ilişkin araştırmasında ulaştığı sonuçlardan belki de en 

önemlisi, Homeros‘un, gentillerin önemli bir kısmını oluşturan ve bize gentiller 

hakkındaki bilgimizin pek çoğunu sunduğu söylenen Greklerin zihinlerindeki bir 

idea olduğu, aslında ona ait olduğu düşünülen destanların, bu halkın geleneklerini 

ifade eden ürünler olduğu fikridir. Ancak Vico, araştırmasını salt bu fikir üzerine de 

kurmamış, Homeros‘un gerçekten yaşayıp yaşamadığını da tartışmıştır. Whittaker 

bunu şöyle ifade etmiştir: 

 

―[…] ―Gerçek Homer‖ bir anlamda Grek insanlarıdır. Ama Vico, zaman zaman 

buna yakın dursa da, ―dünyada tekil biri olarak‖ Homer fikrini de reddetmez … Bu 

Homer ismi, kendi hikayelerini şarkılarla söyleyen Yunanistan‘ın ilk insanları 

anlamına gelir.‘‘
220

 

 

Vico, Homeros‘un gerçekten yaşamış olabileceği ihtimalini göz ardı etmemiş 

olsa da, diğer fikre daha yakın durduğu söylenebilir. Nitekim o, kitabının başındaki 

resimli sayfada da, bu fikri destekleyen bir malzeme sunmuştur. Burada Homeros, 

Tanrı‘dan gelen ışığı yansıtan Metafizikten bu ışığı devralarak aydınlanan insanlığı 

temsil etmektedir. Bu malzemeden çıkarılabilecek sonuçlardan biri, Homeros‘un, 

dinleri kuran şairlerin babası olmasıdır. Vico, şairlerin, gentiller arasında dinleri 

kurmuş olduklarını söylemektedir.
221

 Ayrıca Homeros, Tanrı‘dan gelen ışığı insanlık 

adına almakta olduğundan, ona bir anlamda peygamberlik görevi yüklenmiştir. 

Caponigri, Homeros‘un, ayrıca Grek paideasında insaniyet ve toplumsallaşmanın 

düşünsel ilkelerinin çıkarıldığı yorumları öğreten bir öğretmen imajı sunduğunu 

söylemiştir.222Voltaire ise, yine Vico‘da bulduğumuz bir düşünce ile, Homeros‘un, en 

eski yazar olduğunu, dinsiz İlk Çağın törelerinin, kabasaba kahramanlarının, insan 

şekline sokulmuş kabasaba tanrıların hep onun eserlerinde bulunduğunu; ama 

felsefenin tohumlarının ve tanrıların dünyaya hükmetmesi gibi, tanrılara hükmeden 

alınyazısı fikrinin de yine orada bulunduğunu söylemiştir.
223

 

Vico‘nun, şairler hakkındaki görüşleri ve Homeros‘a yüklediği görev 
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konusunda benzer fikirleri Herodotos‘ta bulmaktayız. Herodotos, Tarih‘inde, 

Hesidos ve Homeros için, Vico‘dan yüzyıllar önce, onun Yeniçağda sunduğu 

düşünceleri destekleyecek fikirler ileri sürerek şunları söylemiştir: 

 

―[…] Homeros ve Hesiodos benden herhalde dört yüz yıldan daha eski değildirler; 

Yunanlılar için tanrıların soy zincirlerini tertipleyen, tanrıların sıfatlarını, görevlerini 

kendilerine özgü niteliklerini belirten, görünüşlerini anlatanlar onlardır.‖
224

 

 

Vico‘nun, Homeros‘a yüklediği bu anlam konusunda, Aristoteles‘ten 

etkilendiğini de söyleyebiliriz. Nitekim Aristoteles de Poetika’da, şairlere özellikle 

ahlaki önemi olan bir görev yüklemektedir. Ona göre şairlerin bir kısmı iyiliği, bir 

kısmı da kötülüğü taklit yoluyla aktarırlar.
225

 Bu düşünce, ahlaki arınmanın –

katharsis- sağlanması açısından, iyiyi aktaran şairlere önemli bir görev yükler. 

Aristoteles, Homeros‘u da bu şairler arasında saymış ve şunları söylemiştir: 

 

―Homeros, ahlaki-iyiyi konu olarak işlemede (yani ağırbaşlı şiir türünde) gerçek bir 

şair olduğu gibi, -çünkü, o, yalnız çok güzel şiirler yazmakla kalmamış, aynı 

zamanda dramatik hareketleri de tasvir etmiştir-, öte yandan küçük düşürücü alayı 

değil de, gülünç olanı dramatize etmekle, komedyanın temel formlarını da ilk olarak 

gösteren Homeros olmuştur.‖
226

 

 

Aristoteles‘in şiirde, tragedyada ve komedyada iyi ahlakın özendirilmesine 

ilişkin görüşleri ile, Vico‘nun, şairlerin, gentil ulusların dinlerinin –ve dolayısıyla iyi 

ahlaklarının- kurulmasındaki rollerinin önemini bildiren görüşleri arasında benzerlik 

olduğunu söyleyebiliriz. Homeros‘un buradaki ayrıcalığı ise, her ne kadar eserlerini 

kahramanlar üzerinden kurmuş olsa da, tanrıları geri plana itmemesi, tanrılarla 

insanlar arasındaki ilişkileri, ahlaki ders verme metodu ile işlemiş olmasıdır. Şunu da 

belirtmek gerekir ki, özellikle İlyada‘da bazen tanrılar arasındaki hiyerarşi önemini 

yitirir, kahramanların eylemleri karşısında tanrılar bir şey yapamayacak durumda 

olurlar. Bunun en iyi örneği, aslında Zeus‘un desteğini almış olan Hektor‘un, 

Athene‘nin oyunu sonucu ölümüdür: 
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―Hektor yüreğinde anladı olup biteni, dedi ki: 

Eyvah! Demek tanrılar ölüme çağırıyor beni. 

Yiğit Deiphobos‘u ben yanımda sanıyordum, 

aldattı beni Athene, surların içindeymiş o. 

Artık uzakta değil kara ölüm, 

ayağımın dibine geldi, kaçamam ondan. 

Öteden beri bunu koruyorlardı demek 

Zeus‘la oğlu, okçu tanrı, 

oysa eskiden beni nasıl korurlardı. 

Kaderim beni kıskıvrak bağladı işte. 

Gene de kıyasıya dövüşmek düşer bana, 

bir yiğitlik göstereyim de öyle öleyim, 

duysun gelecekteki insanlar bile.‖
227

 

 

Homeros‘un İlyada’sındaki bu dizeler, tanrılarla, tanrı soyundan ve insan 

soyundan gelen kahramanlar arasındaki ilişkiyi ve ayrıca, tanrı soyundan da gelse, 

tanrıların gücü karşısında bir şey yapamayan Hektor‘un durumunda, az sonra ölecek 

olsa da, yine de kendi yiğitliğini ve ününü düşünerek, dövüşerek gururla ölmek 

arzusunu göstermesi bakımından önemlidir. Burada Homeros, insanların tanrıların 

belirlediği kadere boyun eğemeyeceğini gösterirken aynı zamanda yiğitliğin gereğini 

yerine getirmenin önemini de örtük biçimde vermiştir. W.Kranz‘ın şu sözleri de bu 

düşünceyi destekler niteliktedir: 

 

―Homeros‘un dünyası baştan aşağı tanrılarla dolu olan esrarlı bir dünyadır; ancak 

burada insan istenci‘nin de büyük bir önemi vardır, bu istenç kahramanca 

davranmada olduğu gibi acılara katlanmada da kendini gösterir.‖
228

 

 

Vico da, özellikle Homeros üzerinden, o dönemde şairlerin aslında birer 

öğretici olduklarını belirtmek istemiştir. Kranz‘ın da Homeros üzerinden giderek 

belirttiği gibi, insana ahlaklı davranmayı öğütleyen kişilerdir şairler. Vico‘ya göre 

bu, Homeros döneminin tipik bir özelliği idi. Yıldızhan, Homeros‘un Vico‘nun Yeni 

Bilim’indeki rolünü açıklarken, Homeros döneminde şairlerin, barbar yığınlarının 

öğreticisi olduklarını ve şiirin amacının da bu yığınların yabaniliklerini 
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evcilleştirmek olduğunu söylemiştir.
229

 Buradan hareketle, o dönemde şiirin, edebi 

bir tür olarak, estetik kaygılarla oluşturulan bir sanat eseri olarak değerinden çok, 

eğitici niteliğinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Vico‘nun, şairlerden söz ederken 

Homeros‘u milat olarak almasının nedeni de budur. O, Homeros öncesi şairlerin 

kendilerine kadar ulaşmış olan mitolojik hikayeler veya fablları bozarak Homeros‘a 

ulaştırdıklarını düşünmektedir. Her ne kadar Homeros, Kahramanlar Çağı‘na 

yerleştirilse de, Vico‘nun şairler için yapmış olduğu farklı bir bölümleme vardır: 

 

―Homeros‘tan önce şairlerin üç çağı vardı. İlki, kendileri kahramanlar olan ve süssüz 

ve gerçek fablları şarkı olarak okuyan teolojik şairler çağıdır; ikincisi fablları 

değiştiren ve bozan kahramansal şairlerin çağıydı; üçüncü olarak, onları değişmiş ve 

bozulmuş biçimleriyle alan Homeros‘un çağı gelmiştir.‖
230

 

 

Vico‘ya göre Homeros, kendisine bozulmuş olarak gelen fablları düzelterek, 

nesiller boyu etkisini yitirmeyen destanların yazarı olarak kabul edilip, bu bağlamda 

şairlerin babası olarak nitelendirilmelidir. Homeros, bu özelliğiyle, şiirsel tarihin de 

babası sayılmalıdır. Vico, bu fikrini ‗‘Bize kadar ulaşmış olan bütün gentil dünyanın 

ilk tarihçisi Homeros‘tur‘‘ sözüyle dile getirmiştir.
231

 Homeros‘un şiirsel tarihin 

babası sayılması, o dönemde tarihsel olayların, belleklere, müzikle birlikte okunan 

şiirler aracılığıyla yerleştiriliyor olmasından kaynaklanmıştır. Vico‘ya göre Homeros, 

Yunan dünyasının en önemli şiirsel karakteri olarak ön plana çıkmaktadır ve bu 

nedenle ona verilmiş bazı övgüler vardır.
232

 Vico, ona verilen üç övgüden söz etmiş, 

bunların ilkinin Grek siyaseti veya medeniyetinin kurucusu olma
233

, ikincisinin bütün 

şairlerin babası olma
234

 ve üçüncüsünün de bütün Grek felsefelerinin kaynağı olma 

övgüsü olduğunu söylemiştir.Ancak Vico, Homeros üzerine tartışmasında bu 

övgülerin kabul edilemeyeceğine kanaat getirmiştir.
235

 Ona göre Homeros, daha çok, 

Yunanlıların oluşturdukları bir toplumsal figürdür. Ancak ne olursa olsun, Homeros 

                                                 
229

Pınar Yıldızhan, ‗‘Homeros‘‘, Giambattista Vico ve Yeni Bilim’in Temel Kavramları, s. 55-63, 

s. 60. 
230

Vico, New Science, § 905. 
231

A.e., § 903. 
232

A.e., § 898. 
233

A.e., §899. 
234

A.e., § 900. 
235

A.e., § 901. 

 



 136 

gerçek bir şair de, zihinlerde yaratılmış bir idea da olsa, günümüze kadar etkisini 

sürdüren eserlerin kendisine yüklendiği önemli bir isim olduğu kabul edilmelidir. Bu 

yüzden Vico, Homeros‘u, gentillerin kültürel-toplumsal özelliklerini yansıtan, 

destansı anlatımın bir figürü ve şiirsel bilgeliğin temsilcisi olarak önemsemiş ve 

‗‘Gerçek Homeros‘‘ için bir araştırmaya girişmiştir. Bu araştırma, Vico‘nun, gentil 

insanlığın ilk çağlarını anlayabilmek için yaptığı bir araştırmadır; zira Vico, yukarıda 

bahsettiğimiz gibi, Homeros‘u, bu çağların temsilcisi veya bu çağlarda oluşturulmuş 

bir sembol olarak görmektedir. 

Vico‘nun Homeros üzerine yaptığı bu araştırma, onun tarihe nasıl bir seyir 

yüklediğini anlamak açısından da önem taşır. Çünkü Vico, Homeros üzerinden, 

Mısırlıları takip ederek kullandığı üç çağın özelliklerini de sunmaya çalışmıştır. O 

özellikle Tanrılar ve Kahramanlar Çağı‘nın özelliklerini Homeros‘un eserlerinde 

aramıştır.  

Vico‘nun önce ‗‘poetik‘‘ terimine yüklediği anlam, sonra da Homeros‘a 

yüklediği rol, onun tarih düşüncesini çağlar ayrımı bağlamında anlamamızı 

sağlaması açısından önem taşır. Bundan sonra Vico‘nun, bu üç çağ bölümlemesi 

üzerinden tarihe yüklediği anlamı tartışmaya geçebiliriz. 

 

2.4. Tarihin Seyri 

Bu kısımda, Vico‘nun tarih anlayışı açısından önem taşıyan çağlar 

bölümlemesi ve buna bağlı olarak ortaya koyduğu üçlemeler üzerinde durularak 

onun nasıl bir tarih modeli ortaya koyduğu tartışılacaktır.  

Vico‘nun Yeni Bilim’i, daha önce de belirttiğimiz gibi, insanlığın vahşilik ve 

düzensizlikten çıkarak düzenli ve sosyal bir oluşum içine girme sürecini 

anlatmaktadır. Burada ortaya bir tarih modeli çıkmaktadır. Bu tarih modeli gelişme 

ve düşüşü birlikte içermektedir. Burada, insanın, ilahi inayetin de etkisi ile akılsal 

yönden gelişmesi, yani bir anlamda aydınlanması söz konusudur.  

Kant, ‘’Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt’’ adlı yazısında, aydınlanmayı, 

insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulması 

olarak tanımlamıştır. Bu ergin olmama durumu ise Kant‘a göre, insanın kendi aklını 
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bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır.
236

 Kant‘ın 

aydınlanmada aklın rolünü ortaya koyan bu tespiti, tam da Vico‘nun akla bağlı olarak 

kurduğu insanlaşma süreci ile uyuşmaktadır. Vico‘nun tarih anlayışında insanın, 

kendi suçu ile, yani dinden uzaklaşma ile düştüğü bir ergin olmama durumundan söz 

edilir. Bu ergin olmama durumu, insanlıktan çıkma ile sonuçlanarak Kant‘ın sözünü 

ettiğinden çok daha ağır bir duruma ulaşmakta, ancak inayet aracılığıyla akılsal 

aydınlanma bu aşamadan sonra gerçekleşmektedir. İnsanlığın bu ilk durumunda aklın 

henüz yetkinleşmemiş olması, ergin olmayan insanın, ilkin aile babaları, sonra da 

kahramanlar ve devletlerdeki yöneticiler tarafından yönetilmesine sebep olmuştur. 

Ancak Vico, bu ergin olmama durumundan kurtuluşu, tarihsel dönemler bağlamında 

temellendirmiş ve sonunda aydınlanmış bir insan profili yaratmıştır. 

Vico için aydınlanmış insan, tarihin öznesidir. İnayet ve aklın birlikte 

işlemesiyle tarihte ortaya çıkmış olan değerler ve kurumlar ise, ona göre Yeni 

Bilim’deki araştırmanın nesnelerini oluşturur. Bu nedenle de o, tarihin nasıl bir seyir 

izlediğini, kurumlar üzerinden açıklamıştır.  

Vico, Mısırlılardan ve Romalı tarihçi Varro‘dan etkilenerek tarihi üç döneme 

ayırmıştır. O, Mısırlıların, kendilerinden önce tüm dünyanın Tanrılar, Kahramanlar ve 

İnsanlar Çağı olmak üzere üç çağdan geçtiğini söylediklerini aktarmıştır.
237

 Varro ise, yine 

dünyanın zamanlarını üçe bölmüş ve Mısırlıların Tanrılar Çağı‘na tekabül eden dönemi 

Karanlık Zaman, Kahramanlar Çağı‘na tekabül eden dönemi Efsanevi Zaman ve İnsanlar 

Çağı‘na tekabül eden dönemi Tarihi Zaman olarak adlandırmıştır.
238

 Vico, burada 

Mısırlıların adlandırmasını sürdürerek, gentillerin tarihinde ortaya çıkan kurumlar üzerinden 

bu üç çağın özelliklerini açıklamıştır.  

Croce, Vico‘nun tarih anlayışını, gentillerin kurumları üzerinden açıklamasını bilim 

ve inanç arasındaki uyuşmazlığın bir yansıması olarak şöyle yorumlamıştır: 

 

―Genel anlayışta, bilim ve inanç arasındaki uyuşmazlık, Vico‘nun tarih 

düşüncesinde, Yahudi ve Gentil tarih, kutsal ve profan tarih arasındaki bir ayrım 

veya karşıtlıkla yeniden belirir.‖
239
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Vico‘nun tarih düşüncesindeki bu ayrımın nedeni, onun, kendi kurumlarını 

dinleri aracılığıyla kurmuş olan İbranilerden değil, ataları insanlıkdışı bir vahşiliği 

yaşamış olan gentiller üzerinden giderek, insanlık tarihinde aklın ve bilginin gelişme 

seyrini vermek istemesidir. Nitekim, gentillerin ilk durumunda hiçbir kurum 

oluşmamışken, ilkin dinin, daha sonra da evlilik ve ölü gömmenin belirmesi ile, alt 

kurumlar ortaya çıkarak toplumlaşma meydana gelmiştir. Bu nedenle Vico, kutsal 

tarihi bir kenarda bırakmayı uygun görmüştür.  

Vico‘nun profan tarihe bağladığı kendi tarih anlayışında en belirleyici 

yönlerden biri, yukarıda sözünü ettiğimiz üç çağ ayrımıdır. Karl Löwith, Vico‘nun 

Yeni Bilim’de yaptığı bu ayrımda, Tanrılar Çağı‘nın teokratik, Kahramanlar Çağı‘nın 

mitolojik, İnsanlık Çağı‘nın ise rasyonel nitelikte olduğunu söylemiştir. Löwith‘e 

göre ilk iki çağ ‗‘poetik‘‘ çağlardır; bu çağlarda insanların akıllarından çok 

hayalgüçleri egemendir; üçüncüsü ise bir akıl çağıdır.
240

 

R.Bultmann ise, Vico‘nun tarihsel çağlar anlayışını şöyle anlatmıştır:  

 

―Her bir devre, üç safhada geçer. Başlangıç, tanrıların ilkel çağı, barbarizm çağıdır. 

O, Yunanistan için Homerik periyot, Avrupa için Orta Çağlar tarafından temsil 

edilen aristokratik unsurların destansı çağı tarafından izlenir. Daha sonra, bunu, 

düşünmenin muhayyile, düzyazının şiir üzerinde hükmettiği klasik çağ izler. Bu 

çağda, özgür cumhuriyetler ve monarşiler, bütün insanların eşitliği inancından 

esinlenmeyi besledi. Devre, tükenme ve düşüşle sona erer ve bundan yeni bir devre, 

ricorso (tekrar etme) olarak başlar.‖
241

 

 

Vico, Herodotos tarihinden öğrenerek Mısırlılardan aldığını söylediği bu üç 

bölümlemeyi, Mısırlıların piramitler kadar mükemmel olan iki kalıntısından biri 

olarak değerlendirmiş ve ikinci kalıntının ise bu çağlara uygun şekilde yapılan diller 

ayrımı olduğunu belirtmiştir.
242

 Vico‘nun çağlar bölümlemesi bağlamında dillerin 

üçe ayrılmasına verdiği önem, onun biliminin yöntemi açısından dikkate değerdir. 

Nitekim Vico, bu bilimin filolojik bir yöntemle çalışması gerektiğini söylemiştir. 
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Ayrıca burada dillerin özel önemi yine, her dönemin belirleyici niteliğini yansıtan 

malzemeler sunmasında saklıdır. Ancak bu ayrımda Vico‘nun, yalnız dillerin değil, 

insanlık tarihi açısından önem taşıyan pek çok kurumun primitif dönemden itibaren 

insanlaşmaya kadarki gelişme seyrinin incelendiğini göreceğiz.  

Vico, Yeni Bilim‘in dördüncü kitabına, Ulusların Döngüsü (The Course of 

Nations) adını vermiştir. Bu kitapta Vico, ulusların üç çağ ayrımı ile uyumlu 

gelişimini ve döngü sürecini açıklamayı amaçlamıştır. Vico‘nun sözünü ettiği döngü, 

ulusların tabiatının üç çağa bağlı olarak incelenmesi ile başlayıp, her kurumun 

diğerinden türediği belli bir sıralama dahilinde devam eden on bir üçlemeyi 

içermektedir. Vico‘ya göre, bu on bir üçlü takımdan oluşan özel gruplar, onlardan 

elde edilen diğer kurumlarla birlik oluşturarak bütünsel bir yapı meydana getirirler. 

Vico, bu birliği de, ulusların bu dünyasına bilgi ve hayat veren ruhun birliği, ilahi 

dinin birliği olarak adlandırmıştır.
243

 

Vico‘nun burada sıraladığı on bir kavramın pek çoğu, toplumsal yaşamın 

kurumlarını karşılarken, bunlar arasında tabiat, akıl gibi, kurumların oluşmasında 

temel olacak kavramlar da bulunmaktadır. Bu da, Vico‘nun, söz konusu kavramları 

hiyerarşik bir düzen içinde birbirine bağlamasından kaynaklanmaktadır.   

Vico‘nun, ilk üçlemesi, tabiatların üç türü üzerinedir. Vico insani tabiatın 

gelişmesini bu üç aşamaya bağlı olarak anlatmıştır. Tabiatların ilk türü, tanrısal 

dememize de izin verebilen, poetik veya yaratıcı bir tabiattır; bu tabiat, hayalgücünün 

aldanışı bakımından çok sağlam, akılsal güç bakımından ise en zayıf tabiattır. Burada 

bütün fiziksel şeylere idealarına uygun olarak bir Tanrısallık yüklenir ve bu tanrılarla 

onlara canlı tözler olmaları atfedilir. Bu, her birinin, kendilerine ait belli tanrılara 

sahip olduğuna inanılan tüm gentil uluslarda ilk bilgeler olan teolojik şairlerin 

tabiatıdır. Ayrıca bu, tümüyle kaba ve vahşi bir tabiattır; fakat bu tabiattakiler, kendi 

hayal güçlerinin aynı hatası nedeniyle kendi yarattıkları tanrılardan çok 

korkmuşlardır. Bu dönemden iki sonsuz özellik kalmıştır: bunlardan biri, dinin, 

insanların vahşiliğini kontrol altına almakta yeteri kadar güçlü tek araç olduğu, 

diğeri, kendilerine önderlik edenlere manevi saygı duyulduğunda dinlerin 
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yayılmasıdır.
244

 

Tabiatların ikinci türü, kahramansal tabiattır. Burada kahramanlar 

kendilerinin tanrısal bir kökenden geldiklerine inanmışlardır; çünkü onlar, her şeyi 

tanrıların yaptığına inandıklarından, kendilerini de, onun kehanetleri altında ortaya 

çıkan, Jove‘un oğulları olarak görmüşlerdir. Bir vahşi olmayıp, insan türünden 

oldukları için, kahramanlıkları doğal bir soyluluk içerdiği için kendilerini insan 

ırkının prensleri olarak kabul etmişlerdir.
245

 

Üçüncü tabiat,  zeki ve bu nedenle ılımlı, iyi huylu ve akıllı, kanunların 

bilincinde ve görevinin farkında olan insan tabiatıdır.
246

 

Vico, tabiatların üç türünü bu şekilde sıralarken sözünü ettiği ilk tabiatla, 

gentillerin ataları olarak gördüğü devleri kast etmektedir. Mısırlıların ayrımında 

Tanrılar Çağı‘na tekabül eden bu tabiat, inayet aracılığıyla dönüşüm göstermiş, Tanrı 

inancının ortaya çıkmasıyla birlikte bu devlerin bir kısmı kahramanlara, diğer bir 

kısmı ise onlara tabi olan sığınmacılara dönüşmüştür. Burada artık Kahramanlar Çağı 

başlamıştır. Üçüncü tabiatın gelişmesiyle birlikte ise, otorite ile kontrol altına alınan 

insanın gelişmişliğinin bir sonucu olarak İnsanlık Çağı‘na geçilmiştir. 

Vico‘nun ikinci üçlemesi, adetlerin (customs) üç türüdür. Vico, adetlerin 

gelişimini şu şekilde sıralamıştır: 

 

―İlk adetler, Deucalion ve Pyrrha‘nınkiler gibi, tufandan beri canlı olan dinlerle ve 

dindarlıkla iç içeydi. […] İkinci adetler, Achilles‘le ilgili olanlar gibi hiddetli ve 

resmiyete düşkündü. […] Üçüncüler, görevini bilmedir, herkese öğretilen sivil 

ödevdir.‖
247

 

 

Vico‘nun, tabiatların sıralamasını yaptıktan sonra adetlere geçmesinin nedeni, 

toplumsallaşma aşamasında adetlerin, hukuk kuralları henüz gelişmeden önce 

belirleyici olmasıdır. Vico‘nun deyimiyle adetler, bu anlamda toplumdaki düzenin 

tohumlarını atmakta olan, sivil unsulardır; çünkü bunlar tümüyle halk otoritesi 

tarafından belirlenmektedirler. Bu nedenle Vico, toplumlarda resmi düzeni ve 
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bireyler arasındaki ilişkileri belirleyen hukuktan önce, adetlerin türlerini sıralamıştır. 

Bundan sonra Vico, adetlerin gelişmiş ve resmileşmiş şekli olan doğal hukukun üç 

türünü belirlemiştir. 

 

―Hukukun ilk türü, tanrısal idi; çünkü insanlar kendilerinin ve sahip oldukları her 

şeyin tanrılara bağlı olduğuna inanırlardı. Bu yüzden de her şeyin bir tanrı olduğunu 

veya tanrı tarafından yapıldığını düşünmüşlerdi. […] İkincisi kahramansal kanun idi; 

bu, din tarafından kontrol edilen bir gücün hukukuydu, bu güç, hiçbir insani 

kanunun veya ona gem vurabilecek hiçbir şeyin olmadığı yerde, sınırlar içinde 

korunurdu. Bu yüzden inayet, akılları yetersiz olduğundan kehanetsel tanrısallık 

aracılığıyla tavsiye alacakları şekilde hakkı şans yoluyla ölçecek olan, doğal olarak 

vahşi olan bu ilk insanlara, bu doğal gücü kabullenmeleri için dinleri aracılığıyla 

ikna olmayı emretti. Bu güç hukuku, her hakkı, mızrağının ucuna atfeden 

Achilles‘in kanunudur. […] Üçüncüsü, tamamen gelişmiş insan aklı tarafından dikte 

edilen insani hukuktur.‖
248

 

 

Vico‘nun, doğal hukuk olarak adlandırdığı bu üç hukuk türüne ilişkin ayrımı 

da yine, düzensizlikten düzene, vahşilikten insanlığa geçişte görülen aşamaları 

yansıtmaktadır. Bu üçleme de, dünya tarihinin üç çağına uygun olarak 

kurgulanmıştır. İnsanların akıl yürütme yetisi zayıfken, tabiatları ile uyumlu olarak, 

tüm nesne ve olgulara anlam vermede onlara tanrısal özellikler yüklediklerinden, ilk 

hukuk türü Tanrısal hukuk olarak adlandırılmıştır. İkinci tür, yine Achilles örneğiyle 

gösterildiği gibi, kahramanların hükümdarlığı ile oluşan düzende ortaya çıkmış olan 

hukuk tipidir. Üçüncüsü ise artık insanlaşma süreci tamamlandığında ortaya 

çıkmıştır.  

Vico, doğal hukuka bağlı olarak ve bundan sonra, yönetimlerin üç türünü 

açıklamıştır. İlk yönetim biçimi, tanrısal veya Greklerin deyimiyle teokratiktir. 

Burada insanlar, her şeyin tanrılar tarafından emredildiğine inanmışlardır. Bu, bizim 

tarihte okuduğumuz ilk şey olan kehanetler çağı idi.
249

 

İkincisi, kahramansal veya çoğunlukla en güçlü manasında kullanılan 

optimatelerin yönetimleri olan aristokratik yönetimlerdi. Vico, Grekçede bu 

yönetimlerin, soyluluk anlamına gelen Heraklitlerin (Herkül‘ün ırkından gelen 

insanların) yönetimleri olarak adlandırıldığını söylemiştir. Bu Heraklitler, o dönemki 
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Yunanistan‘a yayılmışlar ve Sparta‘da sağ kalmışlardı. Bunlar ayrıca, Grekler 

tarafından Saturnia‘ya (antik İtalya‘ya), Girit ve Asya‘ya yayılmış olarak bulunan 

Curetes‘lerin yönetimleri olarak da adlandırılmıştır. Bu yüzden halk meclisindeki 

silahlı rahiplerin yönetimleri olan Romalılar arasındaki Quirites yönetimleri de bu 

türdendir. Bu tür yönetimlerde, tanrısal kökene atfedilen daha soylu bir tabiat ayrımı 

nedeniyle yukarıda bahsettiğimiz gibi vahşi kökene sahip oldukları kabul edilen 

pleplerin yalnızca hayatta kalma sevincine ve doğal özgürlüklerine izin verildi.
250

 

Üçüncüsü, insani yönetimlerdir. Vico, bu yönetimlerde, zeki tabiattan 

kaynaklanan eşitlik değerinin söz konusu olduğunu söylemiştir. Burada herkes kendi 

şehrinde özgür doğduğundan, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu kabul edilir. Bu, 

herkesin ya da büyük çoğunluğun şehrin gücünü temsil ettiği özgür halkçı 

devletlerdeki durumdur. Bu ayrıca monarşilerdeki durumdur, burada monarklar 

tebaaları altındaki kişilerin tümünü, o şehrin kanunları önünde eşit kılarlar ve 

silahların gücünü tümüyle kendi ellerine aldıktan sonra, sivil tabiattaki herhangi bir 

ayrıcalığın tek taşıyıcıları da bizzat kendileri olurlar
251

 

Yönetimlerin üç türünden söz ederken de Vico, en temelde insanın akıl 

yürütme yetisinin gelişme sürecini ele almaktadır. Ona göre yönetimlerdeki gelişme 

de, insanlığın gelişimi ile paralel gitmiştir; çünkü bu gelişme, tamamen üç hukuk 

türüne bağlıdır. Bundan sonra Vico, toplumsallaşmanın taşıyıcı unsurlarından dil 

üzerinde durmaktadır. Dillerin üç türünden şu şekilde bahsetmektedir: 

 

―Bunların ilki ilahi zihinsel dildi, sessiz dini eylemler veya dini törenlerle yapılırdı 

[…] Bu dil, akılsal olandan çok saygıdeğer olanla ilgilenen bütün dinlerin evrensel 

özelliğidir. Bu durum, insanların açık ifadeli dil ile konuşamadığı en erken 

zamanlarda gerekli idi. […] İkincisi, kahramanların hanedan armalarıyla silahların 

dili haline gelen konuşmaydı; konuşmanın bu türü yukarıda belirttiğimiz gibi, askeri 

disiplinde yeniden canlandı. […] Üçüncüsü, bütün uluslarca bugün kullanılmakta 

olan eklemli dildir.‖
252

 

 

 Vico‘nun, dillerin üç türünü, yönetim biçimleri ve hukukun üç türünden sonra 

ele alması dikkate değerdir. Aslında diller, kanunların da taşıyıcısı, aktarıcısı 
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olduğundan daha önce geldiği düşünülebilir. Ancak Vico burada, dillerin gelişimini, 

yönetimlerin [ve hatta daha öncesinde adetlerin, tabiatların] gelişimi ile ilişki kurarak 

açıklamaktadır. Bunu da özellikle, Kahramanlar Çağı‘ndaki hanedan armalarıyla 

ikinci dil türü arasında kurduğu bağlantıda görmekteyiz. Ayrıca bugünkü anlamda 

konuşmanın, eklemli dillerin oluşmadığı dönemlerde yani sessiz dönemlerde Vico‘ya 

göre hukukun ve yönetimlerin ilk türü oluşmuş durumdaydı. Burada önemli olan, 

hangi türden olursa olsun insanlar arasında bildirişimin gelişmesidir. Vico‘nun 

dillere ilişkin bölümlemesinde görüldüğü gibi, Tanrısal Çağ‘ın dili, sessiz dildir. 

Kahramansal Çağ‘a gelinliğinde ilk sesli konuşma biçimleri oluşmuştur. İnsanlık 

Çağı‘nda ise modern diller oluşmuştur. 

 Vico, dillerin üç türü ile bağlantı içinde karakterlerin üç türünden söz 

etmektedir. Bunların ilki tanrısaldır ve hiyeroglifler olarak adlandırılır; tüm uluslar 

ilk dönemlerinde bu karakter türünü kullanmışlardır. Bunlar belli hayali tümellerdi, 

doğal olarak insan aklına dikte edilirlerdi. İlk uluslar, tümelleri, mantıksal 

soyutlamayla gerçekleştiremedikleri zamanlarda bunu hayali bir temsille 

yapmışlardır. Kehanetlerle ilgili her şeyin Jove‘a, evlilikle ilgili her şeyin Juno‘ya 

atfedilmesi gibi, belli cinslere ait olan tüm özel türler, bu poetik tümellere 

indirgenmiştir.
253

 

 İkincisi, kahramansal karakterlerdi. Bunlar aynı zamanda, yiğit dövüşçülerin 

tüm eylemlerinin Akhilles‘e, zeki adamların kurnazlıklarının Ulysses‘e atfedilmesi 

gibi, kahramansal şeylerin çeşitli türlerinin indirgendiği hayali tümellerdi. Bu hayali 

cinsler, insan zihninin konulardan formları ve özellikleri soyutlamayı öğrenmesiyle 

zihinsel cinse geçmişlerdir. Bu, filozofların yolunu hazırlamış ve buradan da, 

Yunanistan‘ın en medeni zamanlarında ortaya çıkan, insan adetlerinin zekice olan 

türlerini komedyalarında betimlemiş olan Yeni Komedya‘nın yazarları 

türemişlerdir.
254

 Son olarak orada, vulgar diller (halk dilleri) ile uyumlu olan vulgar 

karakterler de icat edilmişti. Bu ikincisi, kahramansal dönem dillerinde daha önce 

kullanılan tikelleri de ifade eden sözcüklerden oluşmuştur. Vico‘ya göre bu dönemde 

deyimler bazı kelimelere de indirgenmiş, örneğin ‗‘kan kalbimde kaynar‘‘ ifadesinin 

yerini, ‗‘kızgınım‘‘ sözcüğü almıştır. Benzer şekilde, hiyeroglif karakterlerden 
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harfler yapılmıştır. Vico, dillerin karakterlerine ilişkin bu icadın kesinlikle bir zihin 

eseri olduğunu söylemiştir.
255

 

 Vico‘nun, dillerin gelişmesini, bu dillerde ortaya çıkan karakterlerin veya 

harflerin gelişmesi ile paralel tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu karakterler, henüz harfler 

gelişmemişken,  harf görevi gören semboller olarak ortaya çıkmışlardı. Sözgelimi, 

Tanrılar Çağı‘nda bu semboller, sessiz dillerde ortaya çıkmış olan hiyerogliflerdir. 

Böylelikle dilin gelişimi de, her topluluğun kendi dilini temsil eden karakterlerin 

çeşitlenmesi ve gelişip dönüşmesi ile birlikte düşünülmelidir. Vico bunu, İnsanlık 

Çağı‘nda artık belli deyimlerin kelimelere dönüşmesi ile yaşanan anlam çeşitlenmesi 

ile örneklemiştir. Bu çok anlamlılık, ancak gelişmiş zihinler ile oluşturulabilmiştir.  

Vico, dildeki karakterlerin gelişimini anlattıktan sonra, hukuk ilminin veya yasal 

hikmetin gelişimini anlatmaya geçmiştir; çünkü o, hukuk ilmini, çağların dilsel 

özellikleri ile ilişki içinde ele almaktadır.  

 Hukuk ilminin veya yasal hikmetin ilk türü, ilahi hikmetti; buna mistik teoloji 

de denir. Bunun anlamı, tanrısal konuşma bilimi veya tanrının ilahi mesajlarını 

anlamaktır. Bu kehanete dayalı tanrısallık bilimi, Vico‘nun gentil dünyanın ilk 

bilgeleri olarak adlandırdığı teolojik şairlerin halk hikmeti idi.  Burada adalet henüz, 

tanrısal törenlerin kutsallığı ile ölçülürdü.
256

 Hukuk ilminin ikinci türü, 

kahramansaldı. Belli uygun sözcükler kullanılarak uyarılarda bulunulurdu. Bu, 

kahramanların davalarda kendilerine sığınanları uyarırken kullandıkları hukuk 

ilmiydi.
257

 Üçüncüsü insani hukuk ilmidir, burada olguların gerçekliğine bakılır ve 

kanunların kuralları eşitliğe dayandırılır. Bu tip hukuk, özgür halkçı yönetimlerde ve 

monarşilerde gözlenir.
258

 

Vico‘ya göre bu hukuk ilminin tanrısal ve kahramansal zamanlardaki 

durumu, henüz insanlığın olgunlaşmadığı bir yapıyı yansıtmaktadır. İnsanların 

aydınlanmış zamanlarında ise doğruluğa itibar eden yargılara dayalı bir hukuk ilmi 

baş göstermiştir.
259

 

Vico, hukuk ilminin üç çağa bağlı olarak anlattığı gelişimini, dildeki 
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ifadelerle ilişkilendirerek açıkladıktan sonra, hukuk sistemleri ile bir arada 

düşünülmesi gereken otoritelerin üç türünü anlatmaya geçmiştir. Otoritenin de ilk 

türü tanrısaldır.
260

 Vico‘ya göre bu ilk otorite türü, özel mülkiyet otoritesidir. 

Tanrısal zamanlarda bu otorite aile babaları tarafından yönetilen aile devletlerindedir. 

Kahramansal zamanlarda ise aristokratik yönetimlerdeki senatolara verilmiştir.
261

 Bu 

dönemde senatonun düzenlediği kanunlara, yani senato otoritesine kimse karşı 

çıkamazdı. Ancak halkın refahına uygun olmayan kanunlar da reddedilirdi.
262

 Yavaş 

yavaş gelişen bu halk özgürlüğünden monarşiye geçişle birlikte, otoritenin üçüncü 

türü ortaya çıkmıştır.
263

 Otoritenin üçüncü türü, hukuk sistemine bağlı olarak, halkın 

eşitliği ilkesine dayanır. Vico‘ya göre bu üç tür otorite, ulusların döngüsünde hukuk 

ilmi tarafından biri diğerini izleyen senatoların otoritesine uygun şekilde 

kullanılmıştır.
264

 

Vico‘da otoritenin üç türü, yönetimlerin ve kanunların üç türü ile ve bunların 

yazılı veya sözlü olarak duyurulması nedeniyle de diller ile ilişki içinde 

düşünülmelidir. Vico, ilk otoritenin tanrı otoritesi olduğunu söylerken, Tanrılar 

Çağı‘nın tipik özelliği olarak tanrı korkusunu göz önüne almış olmalıdır. İkinci 

otorite türü, Kahramanlar Çağı‘nın yönetim biçimi ile uyumludur. Üçüncü tür ise, 

İnsanlık Çağının özelliği olan eşitlikçi ve özgür halkların seçimine bağlı olarak 

sürdürülen otorite biçimidir.  

Vico, otorite türlerini bu şekilde sıraladıktan sonra, bu bölümün temel 

kavramlarından olan ‗‘akıl‘‘a ilişkin ayrıma geçmiştir. Vico aklın üç türünü şu 

şekilde açıklamıştır : Aklın ilk türü de tanrısaldır. Bu Tanrısal akıl, yalnız Tanrı 

tarafından anlaşılır. İnsanlar bu aklı yalnızca kendilerine sunulduğu kadarıyla 

bilirler.
265

 İkincisi, Romalılar tarafından civilis acquitas olarak adlandırılan devlet 

aklıdır. Ulpian bunu, tüm insanlar tarafından doğal olarak bilinmeyen, yalnızca 

insanlığın korunması için gerekli olan şeyleri sezebilen, devletteki birkaç uzman 

tarafından bilinen akıl olarak açıklamıştır.
266

 Aklın üçüncü türü ise doğal akıldır. 
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Vico bu aklı, insanların doğal olarak kendi özel faydalarını diğerleri ile eşitleyen 

ayrıntıları sürdürmeleriyle gelişen ve aequum bonum olarak adlandırılan, hukukçular 

tarafından ise aequitas naturalis denilen akıl olarak açıklamıştır.Bu doğal akıl, özgür 

halk devletlerinin geliştiği zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu devletlerde vatandaşlar 

arasında ortak faydayı düşünen doğal akıl gelişmiştir.
267

 

Vico‘nun Tanrısal Akıl olarak adlandırdığı tür, Tanrılar Çağı‘nın insanlarının 

düşünme biçimleri ile bağlantılıdır. Bu insanların akıl yürütme yetileri 

gelişmediğinden, kehanetleri yol gösterici olarak alırlardı. Bunların kitaplı dinleri de 

olmadığından, Tanrı‘nın mesajlarını alabilecekleri bir aracı unsurları da yoktu. Bu 

nedenle bu insanlar her şeye tanrısallık atfederek bu ihtiyaçlarını gidermişlerdir ve 

kahinler peygambervari görevler yüklenmişlerdir. Bu ilkel aklın temel niteliği, 

hayalgücünün gelişmişliğidir. Bu yüzden bu akıl, çözümlemeye ve soyutlamaya 

değil, daha çok bedensel deneyime bağlı olarak çalışmıştır. Vico, şiirsel bilgelik 

(poetik wisdom) terimini de, bu ilkel aklın çalışma tarzını betimlemek için 

kullanmıştır, bu da esas itibariyle algılamayı anlamlandırma yeteneği olarak 

tanımlanabilir.
268

 

Aklın ikinci türü olarak Devlet Aklı, Vico‘nun temellendirmesine göre, 

Kahramanlar Çağı‘nda ortaya çıkmıştır. Bu çağda kahraman bilgelerin 

yöneticiliğinde halk, Devlet Aklı‘na itaat etmiştir. Vico burada Platon‘un filozof kral 

anlayışına bağlı gözükerek, bilgelerin yöneticiliğinin gerekliliğinin altını çizmekte ve 

henüz tüm insanlar eşit oranda akıl yürütemediğinden, pek çoğunun Devlet Aklı‘na 

yani otoritesine bağlı olarak yaşamak zorunda olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü tip 

akıl ise, halkçı demokratik yönetimlerde vatandaşların seçime bağlı olarak 

belirledikleri düzene dayanan akıldır. Bu aklı, vatandaşlar arasında ortak faydayı 

gözeten bir ortak akılmış gibi düşünmek mümkündür. Vico‘nun akıl ile otorite 

arasında kurduğu ilişki de burada anlam kazanır. 

Vico, aklın üç türünden sonra, hükümlerin üç türünü belirlemiştir. Bunlar, 

tanrısal hükümler, olağan hükümler ve insani hükümlerdir. Vico bu hükümleri de üç 

çağ düşüncesi ile uyumlu olarak açıklamıştır. Hükümlerin ilk türü tanrısal 

                                                 
267

A.e., § 951. 
268

Marcel Danesi, Vico, Metaphor and the Origin of Language, Bloomington, Indiana University 

Press, 1993, s. 52. 



 147 

hükümlerdir. Bu, tabiat devletinde (bu, aileler devletidir) hukuk yoluyla hüküm süren 

sivil otoriteler olmadığından, aile babaları kendilerine karşı yapılan haksızlıkları 

tanrılara şikayet etmişlerdir ve haksızlıkların nedenleri hakkında hüküm vermek için 

tanrıları, yargılarının doğruluğuna tanıklık etmeye çağırmışlardır. Vico‘ya göre bu 

dönemdeki suçlamalar ve savunmalar dünyanın ilk söylevleridir. Tanrılardan yardım 

isterken yapılan yakarışlar basit ve kaba insanlar tarafından Homer‘in, Olympus‘un 

zirvesinde yer verdiği, dağların tepelerinde oturdukları düşünülen tanrılar tarafından 

duyuldukları inancıyla yapılmıştır.
269

 Bu ilk söylevlerden sonra suçları lanetleme, 

bela okuma adeti sürdürülmüştür, Vico, Greklerin lanet tapınaklarına sahip 

olduklarını ve lanetli insanları aforoz etmekle benzeşen bir şekilde dışladıklarını 

söyleyerek bu durumu örneklemiştir.
270

 Vico tanrısal hükümlere, barbarlık 

dönemindeki düelloları da örnek göstermiştir. Burada adil olmasa da, suçların 

cezalandırılması düşüncesi söz konusudur.
271

 

Vico hükümlerin ikinci türü olarak, olağan hükümleri göstermiştir. Bunların 

kökenleri ilahi hükümlerdir. Bu hükümler, sözel bir titizliğe sahiptirler. Burada 

kahramanlar, kendilerinin tanrıdan emir aldıklarını düşündüklerinden tanrının sözü 

olan bu emirler aracılığıyla kendilerini kutsal bir kökene bağlamışlardır. Bu nedenle 

hükümdarın sözü de değiştirilemez ve vazgeçilemez bir hal almıştır.
272

 

Vico, üçüncü tür hükümlerin insani hükümler olduğunu ve bunlarda egemen 

olan şeyin, olguların gerçekliği olduğunu söylemiştir. Buradaki hükümlerde vicdanın 

da rolü vardır. Bu nedenle kanunlar merhametli bir şekilde, nedenlerin eşitliğine 

dayanarak talep edilen her durumda yardım ederler. Buradaki halkçı yönetimlerde 

hükümler ılımlıdır ve iyi inançla garanti altına alınır.
273

 Vico‘nun sözünü ettiği bu 

hükümler, aklın üç türünün toplumsal yaşamdaki konumuna bağlı olarak ortaya 

çıkarlar ve yargılama biçimleri ile devlet ve toplum yaşantısı arasındaki bağlantıyı da 

ortaya koyarlar.  

Buraya kadar anlatılan tüm kavramların Vico‘nun üç çağ bölümlemesine 

uygun şekilde incelendiğini gördük. Bu nedenle Vico, son olarak zamanların üç 
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mezhebinden söz edecektir. Bu ayrım, Vico‘nun tarih görüşünde zamanın rolünü 

anlamak açısından da oldukça önemlidir. Vico burada, ulusların tüm kurumlarının 

zamanların üç mezhebinden geçtiğini vurgulamak istemiş ve şimdiye kadar sözü 

edilen her şeyin de bu mezheplerden geçtiğini söylemiştir.
274

 

Zamanların üç mezhebinden ilki, tanrısal idareler altında gözlenen dini 

zamanların mezhepleridir.
275

 İkincisi, Achilles‘inki gibi resmiyete meraklı olan 

mezhep şeklidir.
276

 Üçüncüsü, insani zamanların, gentillerin doğal hukukuna bağlı 

olan ılımlı zamanların mezhebidir. Bu, halkın özgürleşmesi ile başlar. Vico bu 

dönemi, Roma hukukundan örnek vererek açıklamaya çalışır. Artık bu dönemde, 

Romalıların Kahramansal Çağı‘na denk gelen On İki Levha Kanunları‘nın sertliğinin 

görülmediğini söyler. Bu durum, İnsanlık Çağı‘nda eşitliğin ve aklın 

yetkinleşmesiyle gelen ılımlılığın bir sonucudur.
277

 

Vico, zamanların üç mezhebinden söz ederken burada onun yapmak istediği 

şey, tam da dünya tarihinin üç çağının ne tür özellikler taşıdığını özetlemektir. 

Zamanların ilk mezhebi, Tanrılar Çağı; ikinci mezhebi, Kahramanlar Çağı ve son 

mezhebi İnsanlık Çağı olarak düşünülmelidir. 

 

Vico‘nun buraya kadar yapmış olduğu üçlemelerin her biri, toplumsal bir 

yaşantının oluşabilmesinin gerekli koşuludur. Vico, tarihte ortaya çıkan kurumlara ait 

bu sıralama ile, tarihin seyrinin bir gelişme içerdiğini göstermiştir. Ancak bu gelişme 

seyri, kurumlardaki ilerlemeyi ve düşüşü bir arada içermektedir. Bu nedenle Vico 

tüm bu üçlemeleri, Yeni Bilim’de ‗‘Ulusların Döngüsü‘‘ başlığı altında sunmuştur. 

Vico‘nun burada döngü ile kast ettiği şey, her ulusun kurumları ve değerleri 

ihtiyaçlara cevap veremeyip zayıfladığında, ilk durumdakinin aynısı olmasa da, 

yeniden bir barbarlık sürecinin başlayacağı yani bu kurum ve değerlerin yeniden 

şekillendirileceğidir. Bu durum aynı zamanda, her ulusun, farklı dönemlerde kendi 

Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı‘nı yaşayabileceğinin göstergesidir. Tüm 

uluslar bu çağlardan geçseler de, hepsi aynı anda geçmeyebilirler. Vico‘nun, Sam‘ın 

ırkının tufandan yüz yıl sonra, Ham ve Yafes‘in ırklarının ise iki yüz yıl sonra 
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insanlaşmaya başladığını söylemesi bunun bir örneğidir. Aynı zamanda onun 

kronolojik tablosunda da aynı yıllar farklı uluslarda farklı dönemlere denk 

düşmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, bu tabloda, 2491‘de Satürn veya Latinlerin 

Tanrılar Çağı başlarken, 2553 dünya yılında Mısırlıların Kahramanlar Çağı 

yaşanmaktadır. Bu tarihlendirmeye göre Latium‘da Kahramanlar Çağının başlaması 

ise 2800‘ü bulmaktadır.
278

 Yine, bu çağların uzunlukları da toplumlara göre farklılık 

göstermektedir. Vico, Yunanlıların Kahramanlar Çağı‘nın, dokuzyüz yıl süren 

Tanrılar Çağı‘ndan sonra geldiğini, fakat Mısırlılar arasında Tanrılar Çağı‘nın 

yalnızca bir baba, oğul ve torunun zamanı boyunca sürdüğünü söylemiştir.
279

 

Vico‘ya göre zamansal açıdan farklılıklar görülse de, hiçbir ulus, bu 

çağlardan geçmeden gelişme seyrini tamamlamayacaktır. Tüm uluslar ilkin Tanrılar, 

sonra Kahramanlar Çağı‘ndan geçerek insanlaşacaklardır.
280

 

Vico, üç çağ anlayışını, ‗‘Yeni Bilim‘‘in toplumsal alanda genelgeçer 

yasalara ulaşabileceğinin bir kanıtı olarak da göstermek istemiş, topluluklar 

arasındaki ortaklıkları bulup temellendirebilmek için bu üç çağ ayrımını takip 

etmiştir. Böylelikle ‗‘Yeni Bilim‘‘in en önemli özelliği olan evrensel sonsuz tarihi de 

kurmayı planlamıştır. Vico, evrensel sonsuz tarihin başlangıcını Tanrılar Çağı‘na 

yüklemiş ve bunu şu pasajda dile getirmiştir: 

 

―Bu bilimin yedinci yönü, evrensel tarihin ilkeleridir. Bu, Mısırlıların kendilerinden 

önce geçtiğini söyledikleri dünyanın üç çağının ilki olan gentil dünyanın tüm insani 

şeylerinin ilk anı ile, yani göksel alemin yer üstünde egemen olmaya ve insanlar 

üzerinde büyük faydalar sağlamaya başladığı Tanrılar Çağı ile başlar.‖
281

 

 

Bu pasajda da görüldüğü gibi, profan evrensel tarih, Tanrılar Çağı‘ndan 

başlar ve gelişerek devam eder. Bu yüzden Vico‘nun Yeni Bilim‘inde ortaya konulan 

tarih anlayışında ilerleme ya da döngüsellikten çok gelişmenin söz konusu olduğunu 

söylemeliyiz. Löwith, bunu, Yeni Bilim‘in dayandığı ilkelerden birine, inayet fikrine 

bağlayarak şöyle açıklamıştır: 
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―Onun yapıtı, insanlık tarihi üzerine –din, toplum, egemenlik biçimleri, hukuk 

kuramları ve diller tarihi- ilk empirik kuramdı ve bu kuram, ne ilerlemeci-tarihsel ne 

de döngüsel-kosmolojik açıdan kavranabilecek olan bir felsefi ilkeden hareket 

ediyordu. Bu ilke, insanlık tarihinin, tanrısal kayra (Vorsehung, Providanz, inayet) 

ile aynı şey olan sonsuz bir gelişim yasasına göre yönlendiği şeklindedir.‖
282

 

 

Löwith‘in belirttiği gibi, Vico‘nun ideal sonsuz tarihi betimlerken, inayet ve 

aklın etkisini bir arada kullanması, inayetin ilahiliği bakımından sonsuzluğu, aklın 

gelişen yapısı bakımından da idealliği içeren bir tarih anlayışı geliştirmesini 

sağlamıştır. Onun sunduğu gentil dünya tarihinde insanlık, inayetin yönlendirmesi ile 

daha iyi bir düzene doğru gelişmektedir. Vico, Yeni Bilim’in özelliklerinden söz 

ederken bu gelişmenin içinde gerçekleştiği ideal sonsuz bir tarih arayışını şöyle ifade 

etmiştir: 

 

―Bilimimiz aynı zamanda, her ulusun ortaya çıkışı, gelişmesi, olgunlaşması, 

düşmeye başlaması ve çöküşü bakımından kendi tarihiyle zaman içinde dönüşen 

ideal sonsuz bir tarihi betimler. Aslında, bu bilimi düşünen kişi, bu ideal sonsuz 

tarihi, ‗‘oldu, oluyor ve olmaya devam edecektir‘‘ delilleri ile yapmaktan ziyade 

kendisine anlatmaktadır.‖
283

 

 

Bu bilimin ideal sonsuz tarihi betimlemesi ile insan, bu tarihin hem yapıcısı, 

hem de aktarıcısı olmaktadır. Bu nedenle Yeni Bilim çalışması da aslında bir yeniden 

kurma, insanın kendisini yeniden tanıma çabasının ürünüdür. Bu çaba içinde 

ulusların döngüsünü incelemek, aslında insanın kendi tarihi içinde nasıl ilerleyip 

geriye gittiğini görmektir. Löwith, Vico‘da ilerleyen ve geriye giden tarihin seyrini 

şöyle anlatmıştır: 

 

Tüm çağlar tarihin akışı içinde kendi içlerinde dönenirler. İnsanlığın bu kurallı ve 

tipsel akışı, anarşiden düzene, ilkel ve kahramanca göreneklerden akılcılaştırılmış ve 

sivilleştirilmiş göreneklere geçildiği sürece, ilerleyen bir süreçtir. Ne var ki, sürekli 

sivilleşme anlamında ‗‘sürekli ilerleme‘‘ diye bir şey de yoktur. Aslında tarihin 

gerçek telos‘u düşüş ve batıştır. İlerleyen bir süreçten, corso’dan, bir geriye dönüşe, 

ricorso’ya geçilir ve yine bir barbarlık ortaya çıkar; ama bu barbarlık da yeniden bir 
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yükselişe geçer. Böylece bir ricorso’ya Roma‘nın çöküşü örnektir ve bu ricorso‘dan, 

yani Ortaçağ başlarının barbar dönemlerinden yeniden bir corso‘ya geçilmiştir.
284

 

 

Löwith‘in de belirttiği gibi, Vico‘da tarihin seyrini corso (ileriye gidiş) ve 

ricorso (geriye gidiş) bir arada belirler ve bunlar aynı zamanda birbirlerini içerirler. 

Sözgelimi Vico, tarihin seyrini, tufanı milat olarak alarak bir düşüş ile başlatmış ama 

bu düşüş aynı zamanda insanlaşmanın başlayacağı noktayı belirlemesi bakımından 

bir ilerlemeyi içermiştir. İlerleme gibi geriye gidiş de, o toplumda beliren koşullar 

dahilinde zamanın gereklerine uygun şekilde gerçekleşmelidir. G. Mazzotta, Vico‘da 

düşüş teorisini şöyle yorumlamıştır: 

 

―Yeni Bilim‘in beşinci kitabı, tarihte ricorso (düşüş) teorisine odaklanmıştır … bu 

teorinin en önemli öğesi, tarihin sarmal hareketi içinde, geçmişin geçerli 

kurumlarında –yönetim biçimleri, hukuk, mülkiyet biçimleri vesaire-  yinelenmeyi 

veya yeniden başlamayı önermesidir.‖
285

 

 

Mazzotta burada Vico‘nun tarih anlayışındaki düşüş fikri üzerinden onun ne 

döngüsel, ne ilerlemeci, daha farklı biçimde sarmal bir tarih modeli belirlediğini 

belirtmiştir. Bu sarmal model, kendi içinde dönenen bir yapıyı oluşturmak 

bakımından Vico‘nun üç çağ anlayışı ile ilerleme ve geriye gitme şeklinde belirlediği 

tarih düşüncesine uygundur. Eğer Vico burada, döngüsel bir tarih modeli sunmuş 

olsaydı, onun düşüşle ilgili fikirleri, ilk duruma tümüyle geri dönmeyi gerektirirdi. 

Ancak Vico, modern dönemde de bir düşüşün yaşanabileceği, bazı kurumların 

yenilenebileceği fikrindedir. Eğer o, aydınlanmanın ruhuna kapılıp yalnız ilerleme 

içeren bir model sunmuş olsaydı da, geriye dönüşlerden, zayıflık ve çöküşlerden söz 

etmemesi gerekirdi. Ancak, Vico‘nun ideal sonsuz tarih fikri, tüm ulusları kapsayan 

ve neden-sonuç ilişkileri taşıyan bir tarih düşüncesinin ürünüdür. Corso ve ricorso 

da, bu neden-sonuç ilişkileri ile bağlantılıdır.  

Leon Pompa, Vico‘nun ideal sonsuz tarih düşüncesini şöyle açıklamıştır: 
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―[…] ―ideal sonsuz tarih‖ tüm uluslar tarafından geçilen bir yolun hikayesidir ve … 

fırsatları ve nedenleri içermesi gereken bir hikayedir. ‗‘İdeal sonsuz tarih‘‘ bu 

yüzden hem fırsatların hem nedenlerin zorunlu sıralanışıdır ve bunlar arasındaki 

ayrılmazlık ilişkisidir.‖
286

 

 

Pompa‘nın, ‗‘ideal sonsuz tarih‘‘i açıklarken sözünü ettiği nedenler ve 

fırsatlar, insanlığın gelişme seyrinde ortaya çıkan unsurlardır. Nedenler ve fırsatlar 

içerdiği için Vico‘nun tarih anlayışı ilerlemeci bir tarih anlayışına daha yakın 

görülebilir. Ancak bu nedenlerin ve fırsatların kökenleri, bir düşmüşlük durumunda 

içerilmiştir. Vico‘nun tarih düşüncesini kurumlardan yola çıkarak temellendirmesinin 

bir sonucu olarak, onun, farklı uluslarda ve zamanlarda olsa da kurumların çöküşü ve 

yükselişi arasında da bir yakınlık kurduğunu söylemek gerekir. Mazzotta Vico‘nun 

ideal sonsuz tarihini de ilk ve geri dönmüş barbar zamanlardaki kurumlar arasında 

bir benzerlik veya tekerrür olduğunu söyleyerek açıklamıştır.
287

 Burada sözü edilen 

ilk barbar zamanlar Tanrılar Çağı‘na ait iken, geri dönmüş barbar zamanlar, tarihin 

seyri içinde beklenmedik dönemlerde ortaya çıkabilmektedirler. Sözgelimi 

İstanbul‘un fethi, savaş içerdiğinden geri dönmüş bir barbarlığı beraberinde 

getirirken, aynı zamanda siyasal ve toplumsal dengeleri etkileyerek bir ilerlemeyi de 

başlatabilir. Buradan hareketle, Vico‘nun kurumlar arasında kurduğu benzerlik veya 

tekerrürün, bir döngüsel tarih anlayışının ürünü olmadığını yeniden belirtmemiz 

gerekir. Whittaker, bunun, Rönesans‘ta karşılaştığımız türden bir eski döngüsellik 

doktrininin yinelenmesi veya süregitmesi şeklinde olmadığını söylemiştir.
288

 Vico‘da 

kurumlar arasındaki döngüsellik, tümüyle tarihsel sürecin gereğini yerine getirme 

şeklindedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi burada ilerleme ve bunalımla beraber 

gelen çöküş, bir aradadır. 

Marcus ise, Vico‘nun tarih teorisinde düşüşü, Hıristiyan tarih teorisindeki 

düşüş fikrinden farklı bir anlamda kullandığını söyleyerek açıklamıştır. Ona göre, 

Vico‘nun ideal sonsuz tarihi, düşüş, kurtuluş ve kıyametin çizgisel kutsal tarihi 

değildir. Marcus‘a göre Vico, düşüşü, insanlık durumunun teolojik değil, felsefi 
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açıklamasının bir parçası olarak görmüştür.
289

 Böylelikle bir Hıristiyan olan 

Vico‘nun, tarihin sonunda bir kurtuluş vaad etmeyerek Hıristiyan tarih anlayışından 

uzaklaştığını görüyoruz. Burada, insanın düşmüşlüğü fikri Hıristiyanlığın etkisi ile 

ortaya konulmuş olabilir; hatta Croce, Vico‘nun, dünya üzerindeki insanlığın erken 

dönem tarihini ilginç bir şekilde yeniden kurgusundaki temel noktaları, kutsal tarihin 

hikayesiyle uyumlu bir şekilde sunduğunu söylemiştir;
290

 fakat Vico, başlangıçtaki 

düşüşü ortadan kaldıracak akla ve inayete dayalı bir ilerlemeden de söz etmekte ve 

bu iyiye yöneliş, bu dünyada gerçekleşmektedir. Yani Vico‘nun ideal sonsuz tarih 

düşüncesi, bir kıyamet ve ahiret fikrini içermeyip, idealliğini bu dünyada 

tamamlamaktadır. 

Bultmann, Vico‘nun eskatolojiyi tarihteki gelişme anlayışı ile nasıl 

giderdiğini şöyle anlatmıştır: 

 

―Eskatoloji, tarihin bir gayesi ve tamamlanması düşüncesi, Vico‘nun tarihsel gelişim 

anlayışı tarafından giderilir. Zira ona göre, corso ve ricorso (akış ve yineleme) 

ritminde koşan tarihin akışı devresel bir şeydir … Vico‘ya göre, burada tarihin 

devresel akışının, devrelerin sarmal bir ilerleme içinde birbirlerini takip ettiği olgusu 

sayesinde eski her şeyin dönüşü düşüncesinden ayrıldığı vurgulanmalıdır. Her 

devrenin safhaları, birbirine koşut olmasına rağmen, devreler asla özdeş değildir. 

Orta Çağların kendisinden doğduğu Hıristiyan barbarizmi, antik barbarizmden 

farklıdır, vb. O halde tarihçi, gelecek hakkında önceden kehanette bulunamaz, 

devresel sürece rağmen her zaman yeni olaylar vuku bulur. Fakat orada asla nihai ve 

kesin bir vaka, eskatolojik bir ikmal asla vuku bulmaz. Bir kurtuluş varsa, o halde o, 

yeni bir devre, eskisinin düşüşünü takip ettiği sürece, sadece tarihin içindedir.‖
291

 

 

Bultmann‘ın belirttiği gibi, Vico‘nun gelişme içeren düşüncesinde ilerleme ve 

düşüş sonuçta bir kurtuluşu getirmeyecektir. Burada hem sonsuz bir ilerleme, hem de 

zamanla kurumların işlevini yitirmesinin sonucu olan düşüşler söz konusudur. 

Sonsuzluğu içeren de bu sarmal yapıdır.  

Vico‘nun Yeni Bilim’ini nitelerken kullandığı ideal sonsuz tarih ifadesinin 

çağrıştırdığı anlam, dünya üzerindeki tüm ulusları kapsayacak şekilde kurulan bir 

tarih bilimi şeklindedir. Ancak Vico, Croce‘nin de belirttiği gibi, kutsal tarih ile 

profan tarih arasında bir ayrım yapmış ve kitaplı dine sahip İbrani topluluklarını 
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biliminin inceleme alanının dışına itmiştir. Bunun en önemli nedeni, Vico‘nun, 

biliminin üç ilkesi olarak gösterdiği din, evlilik ve ölü gömme törenlerinin, herhangi 

bir dikte altında bulunmaksızın toplumlarda kendiliğinden nasıl ortaya çıktığını 

göstermek, dahası insanın kendi tarihini aklı aracılığıyla nasıl kurduğunu 

temellendirmek olmalıdır; çünkü Vico, yukarıda da belirttiğimiz gibi, uluslar 

arasındaki ortaklıkların peşindedir ve onu harekete geçiren kaygı da, gentil uluslar 

arasında bilginin nasıl ortaya çıktığını bulma kaygısıdır. Yani Vico‘nun ideal sonsuz 

tarih deyimi, yeryüzündeki tüm insanlığı kapsamamaktadır. Ancak Vico‘nun 

İbraniler ve Gentiller arasında yaptığı ayrım da zaman zaman bağlayıcı olmamakta, 

Vico, kronolojik tabloda görüleceği gibi, kutsal tarihin bazı öğeleri ile –sözgelişi 

2491 dünya yılında, Tanrı‘nın Musa‘ya yazılı kanunları vermesi- profan tarihi yer 

yer birlikte ele almaktadır. Bu onun tarih anlayışında İbranileri de gentillerin 

insanlaştığı dönemde halihazırda bulunan, insanlaşmış topluluklar olarak göstermek 

istediğini veya Nuh‘un oğullarının bir kısmının insanlaşıp İbranileşmesi şeklindeki 

bir düşünceyi içerdiğini düşündürebilirse de, Vico‘nun bu konuda net bir açıklaması 

yoktur.  

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle Vico‘nun Yeni Bilim’de gentiller 

üzerinden tarihin seyrini vermeye çalıştığını yeniden dile getirmeliyiz. Ancak bu, salt 

gentillerin tarihine yönelik bir çalışma değildir. Pompa, Vico‘nun tarih düşüncesinin 

sonucunun yalnız bir tarih bilimi olmadığını, aynı zamanda bu çalışmanın bir insan 

felsefesi örneği olduğunu şöyle ifade etmiştir: 

 

―Yeni Bilim, diğerlerinin arasında bir tarih bilimi olsa da, yalnızca bir tarih değildir 

… Vico‘nun kendisi onu, filoloji ve felsefe arasındaki bir ilişkiyi içermesi gereken 

bir şey olarak açıklar ve onun ürünü ‗‘hem bir tarih ve hem de insan felsefesi‘‘ 

olmalıdır.‖
292

 

 

Vico‘nun özellikle ideal sonsuz tarihi betimleme iddiası ve bunu kurum ve 

değerler üzerinden temellendirerek insanın tarihteki konumunu tartışması, onun tarih 

felsefesi örneği sunduğunun göstergeleri arasındadır. Vico, biliminin felsefi 

yönlerinden birini oluşturan ideal sonsuz tarih deyimini rahatlıkla kullanmasının 
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gerekçelerini Yeni Bilim‘in şu paragrafında sunmaktadır: 

 

―Şimdi insani sivil kurumların yeniden döngüsünün ışığında, bu eserde, ilk ve son 

zamanlar arasında [yani, eski ve modern uluslar arasında], pek çok yönden 

yaptığımız karşılaştırmalar üzerinde düşünelim. O zaman, yalnızca, Romalıların 

veya Greklerin hukuklarının ve işlerinin özel tarihi değil … bütün ulusların 

yükselişleri, ilerlemeleri, olgunlukları, düşüşleri ve çözülüşlerinin [gösterildiği gibi] 

örneklendiği kanunların ideal sonsuz tarihi … tam olarak göz önüne serilmiş 

olacaktır. Bundan dolayı, biz bu esere kıskandırıcı Yeni Bilim başlığını vermekten 

çekinemezdik. Çünkü kendi içinde mükemmel olan her bilimin sahip olduğu bir 

özellikten dolayı, ulusların müşterek tabiatının da evrensel olduğu yolundaki bu 

haklı iddia, adil biçimde, gerçekleşmemiş olurdu. Seneca, buna ilişkin şu güzel 

açıklamayı yapmıştır : … ‗Bütün dünya [orada] aradığı şeyin ne olduğunu 

bulamadıkça bu dünya değersiz bir şeydir‘.—( ‗Dünya, dünyanın bir bütün olarak, 

yani şimdiye kadar gelmiş bütün çağlarıyla araştırılması için konu sunmadıkça 

değersiz bir şeydir‘.)‖
293

 

 

Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi Vico, dünya üzerindeki tüm ulusları 

kapsayacak bir ideal sonsuz tarih fikrine dayalı olarak Yeni Bilim‘de sunduğu 

araştırmaya başlamıştır. O, bu çalışmanın bir bilim olabilmesi için, uluslar arasındaki 

ortaklıkları aramış ve bunlar aracılığıyla bu bilimin idealliğini ve sonsuzluğunu 

ortaya koymak istemiştir. Buraya kadar anlatılanların ışığında, bundan sonraki 

bölümde Vico‘nun ideal sonsuz bir tarihi betimleyen bu bilimi kurmakta ne kadar 

başarılı olduğunu ve bu çalışmanın bilim olmaya layık yönlerini tartışmaya 

çalışacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
293

Vico, New Science, § 1096. 
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Ibraniler     (II) Kaldeliler 

(III) 

Iskitler 

(IV) 

Fenikeliler 

(V) 

Mısırlılar 

(VI) 

Grekler Romalılar Dünya 

Yılı 

Roma 

Yılı 

Evrensel Tufan       1656  

 Zerdüşt veya 

Kaldelilerin 

krallığı (VII) 

     1756  

 Nemrud veya 

dillerin 

karışıklığı 

(IX) 

   Devlerin kendisinden 

türediği lapetus (VIII) 

Bunlardan biri olan 

Prometheus Güneş‘ten 

ateşi çalar (X). 

 1856  

    Mısır‘daki 
Hanedanlar 

Deucalion (XI)    

Ibrahim‘in Çağrısı    Üç kere kutsal 
Hermes‘in 

veya 

Mısırlıların 

tanrılar çağı 

(XII) 

Altın çağ ya da 
Grekler‘in Tanrılar 

çağı (XIII) 

   

     Hellen, Deucalion‘un 

oğlu, Prometheus‘un 

torunu, bu üç oğul 

vasıtasıyla 
Yunanistan‘da üç lehçe 

yayılır. 

2082   

     Mısırlı Cecrops, 

Attica‘ya on iki koloni 

getirir. Theseus daha 

sonra bunlardan 

Atinalıları oluşturur 

(XV). 

   

     Fenikeli Cadmus 

Bocotia‘da Theb 
şehrini kurar ve 

Yunanistan‘a avami 

(vulgar) harfleri getirir 

(XVI). 

 2448  

Tanrı Musa‘ya yazılı 

kanunları verir. 

     Satürn veya 

Latinlerin 

Tanrılar 

Çağı (XVII) 

2491  

    Üç kere kutsal 

Hermes‘in 
genci veya 

Mısırlıların 

Kahramanlar 

Çağı (XVIII) 

Mısırlı Danaus, 

Inachids‘I Argos 
krallığından sürer 

(XIX) Frigyalı Pelops 

Peleponez‘de hüküm 

sürer 

 2553  

     Yunanistan‘a 

Kahramanlar Çağını 

getiren Heraklitler, 

Yunanistan‘ın dışına 

yayıldılar. 

Aborjinler 2682  

 Ninus 
Asurluları 

yönetir 

     2737  

   Tyrilei Dido 

Kartaca‘yı 

kurmaya 

gider (XXI) 

     

   Tyre 

gemicilik ve 

koloniler 

için kutsal 
bir şehir olur 

 Girit Kralı Minos, 

gentil ulusların ilk 

kanun koyucusu ve 

Ege‘nin ilk korsanı 

 2752  

     Orpheus ve onunla 
başlayan teolojik 

şairler çağı (XXII) 

Yunanistan, Herkül‘le 

Kahramanlar Çağı‘nın 

Doruğuna ulaşır 

(XXIII) 

Arkadyalılar   

   Sancuniates,  Jason, Pontusla deniz Latium‘da 2800  
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avami 

(vulgar) 

harflerle 

tarihleri 

yazar 

(XXIV) 

savaşına bir başlangıç 

verir. 

Theseus Atina‘yı bulur 

ve orada Areopagus‘u 

kurar. 

Evander ile 

Herkül ya da 

İtalyan 

Kahramanlar 

Çağı 

     Truva Savaşı (XXV)  2820  

     Kahramanların gezileri 
özellikle Ulysses‘in ve 

Aenas‘ın gezileri 

   

      Alba krallığı 2830  

Saul‘un hükümranlığı    Sesostris 

Theb‘de 

hüküm sürer 

(XXVI) 

----------  2909  

     Asya‘daki Sicilya‘daki 

ve İtalya‘daki Grek 

kolonileri (XXVII) 

 2949  

     Lycurgus 

Lacedaemonyalılara 

kanunları verir 

 3120  

     İlk olarak Herkül 
taafından düzenlenen 

ve sonar ertelenen 

Olimpiyat oyunları 

Isiphikus tarafından 

yeniden düzenlendi 

(XXVIII) 

 3223  

      Roma‘nın 

kuruluşu 

(XXIX) 

 I 

     Homer, avami (vulgar) 
harflerin henüz icat 

edilmediği bir 

dönemde geldi ve o 

Mısır‘I hiç görmedi 

(XXX) 

 

 

 
 

 

Kral Numa 3290 35 

    Psammeticus 

Mısır‘ı 

yalnızca 

İonyalı ve 

Karyalı 

Greklere açar 

(XXXI) 

Halkın arasından çıkan 

ahlak filozofu Aesop 

(XXXII) 

3334   

     Yunanistan‘ın Yedi 
Bilgesi. Onlardan biri 

olan Solon Atina‘da 

halk özgürlüğünü 

kurar, bir diğeri Miletli 

Thales, felsefeye 

fizikle bir başlangıç 

verir (XXXIII) 

 3406  

 Cyrus 

Perslilerle 
Asurlular 

üzerinde 

hüküm surer. 

   Yedi Bilge‘den biri 

olan Pythagoras, 
Livy‘ye göre, hayatı 

boyunca Roma‘da ismi 

bilinmeden yaşayan bir 

kişidir (XXXIV). 

Kral Servius 

Tullius 
(XXXV) 

3468 225 

     Atina‘dan sürülen 

Psistradid tiranları 

 3491  

      Roma‘dan 

sürülen 

Tarquin 

tiranları 

3499 245 

     Hesiod (XXXVI) 
Herodot, Hippokrat 

(XXXVII) 

 3500  

  İskitya 

Kralı 

Idanthyrs

  Peleponez Savaşı. 

Thukydides, babasının 

zamanına kadar 

 3530  
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us 

(XXXVII

I) 

Greklerin kendi İlk 

Çağları hakkında 

hiçbir şey 

bilmediklerini, bu 

nedenle bu savaşı 

yazmaya koyulduğunu 
ifade eder (XXXIX) 

     Sokrates rasyonel 

ahlak felsefesini 

temellendirir. Platon 

metafizikle onu 

geliştirir. Atina, en 

ince insani sanatlarla 

parlar (XL) 

On İki 

Levha 

Kanunları 

3553 303 

     Grek ordularını Pes 

ülkesinin içine kadar 
götüren Xenophon, 

Pers kurumlarını açık 

biçimde öğrenen ilk 

kişi olur (XLI). 

 3583 333 

      Publiyan 

Kanunu 

(XLIII) 

3658 416 

     Büyük İskender Pers 

monarşisini devirir ve 

Persleri Makedonya 
hükümranlığına boyun 

eğdirir. Aristoteles, 

Doğu‘yu ziyaret eder 

ve evvelki Grek 

anlatılarının fabl dolu 

olduğunu söyler. 

 3660  

      Petelyan 

Kanunu 

(XLIII) 

3661 419 

     Latinler ve Greklerin 
birbirlerini tanımaya 

başladığı Tarentum 

Savaşı (XLIV) 

 3708 489 

     Ikinci Kartaca Savaşı. 

Livy, üç önemli 

durumu bilmediğini 

itiraf etmesine rağmen, 

Roma‘nın kesin 

tarihini bu savaşla 
başlatır (XLV) 

 3849 552 

 

Tablo 1 – Dünyanın Kendilerinden Önce Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı 

Olmak Üzere Üç Çağın İçinden Geçtiğini Söyleyen Mısırlıların Belirledikleri Bu Üç 

Çağ Üzerine Temellenen Kronolojik Tablo 
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3. YENİ BİLİM VE YÖNTEMİ 

 Bu bölümdeki amacımız, Vico‘nun bilim ve yöntem anlayışını ve bu anlayışta 

tarihin rolünün ne olduğunu tartışmaktır. Burada özellikle, Vico‘nun yeni bir bilim 

olarak temellendirmek istediği biliminin özellikleri ve bu bilim için, doğa bilimleri 

karşısında bulduğu yer, bu bilimin yöntem unsurlarının, güvenilirliği sağlamak 

açısından rolünün ne olduğu ve tüm bu sorunlar bağlamında Vico‘nun tarihe dayalı 

biliminin, tarih felsefesi ile ilişkisini ele almayı hedeflemekteyiz. 

 

3.1. Bilim Anlayışı 

Bu kısımdaki amacımız, Vico‘nun Yeni Bilim’i kurma kaygısını oluşturan 

bilim anlayışını tartışmaktır. Bunun için öncelikle bilimin tanımı ve Vico‘nun 

dönemindeki bilime alternatif olarak önerdiği ‗‘Yeni Bilim‘‘in özellikleri ele 

alınacak ve ‗‘yeni‘‘ kavramının Vico‘nun bilim anlayışı açısından ne ifade ettiği 

açıklanmaya çalışılacaktır. Son olarak da Vico‘nun Yeni Bilim‘de sunduğu 

özelliklerden hareketle, bu bilim anlayışının tarihle ilişkisi tarih felsefesi bağlamında 

tartışılacaktır. 

Vico‘nun bilim anlayışına geçmeden önce bilimin tanımını vermeye 

çalışalım: 

Bilim, Cemal Yıldırım tarafından, gözlemsel olguları betimleme ve açıklama 

yolunda genellemelere ulaşmak ve bunları gene olgularla doğrulamak süreci olarak 

tanımlanmıştır.
1
 T.Duralı bilimin, birbirine benzer tek tek olayların bilgileri arasında 

kurulan tutarlı bağlarla meydana geldiğini söylemektedir.
2
 Peters, Antik Yunan‘da 

bilimin, doksa’ya karşıt olarak, epistêmê sözcüğü ile karşılandığını bildirmektedir. 

Epistêmê, hakiki ve bilimsel bilgi, bilim ve teorik bilgi anlamlarına gelmektedir. Bu 

terime mevcudiyet veren ep-ístamai terimi ise, bir şeyi nasıl yapacağını bilmek, bir 

şeyde görmüş geçirmiş olmak, deneyimli veya tecrübeli olmak anlamlarına 

gelmektedir.
3
 

Bu üç tanımdan hareketle, Vico‘nun bilim anlayışını tartışacak olursak, Vico 

için de ‗‘Yeni Bilim‘‘, gözlemsel olguları –yani kültürel-tarihsel varlık alanının 

                                                 
1
Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, 9. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2004, s. 248. 

2
Ş. Teoman Duralı, Felsefe-Bilime Giriş, İstanbul, Çantay Kitabevi, t.y., s. 43. 

3
Peters,a.g.e., s. 107-108. 
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olgularını, en başta da kurum ve değerlerini- betimleme ve açıklama denemelerini 

içeren, bu olgulara ilişkin genelgeçer bilgilere ulaşmayı hedefleyen, bu olgular 

arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ve olguların birbiri ile bağını araştırmakta olan –

kültürel-tarihsel varlık alanına ilişkin- özel bir araştırmadır. Hepsinden öte Vico için 

de bilimsel bilgi, bir şey hakkında tecrübe sahibi olmak, bir şeyin nasıl yapılacağını 

nedenleri ile bilmek anlamlarına gelmektedir. Bizi bu düşünceye ulaştıran şey, onun, 

Tanrı bilgisi ile insani bilgi şeklinde iki bilgi alanı belirlemiş olmasıdır. Vico, 

Tanrı‘nın bilmesi ile, insanın bilmesini, tür ve derece olarak ayırmaktadır. Tanrı‘nın 

bilgisi, şeylerin içsel ve dışsal özelliklerinin tümünü kapsarken, insanın bilgisi düz ve 

sınırlıdır. İnsan zihni, ratio ile, yani matematiksel işlem ve hesap yapan yönü ile, 

insanı hayvandan ayırırken, insanı Tanrı‘dan ayıran yön, Tanrı‘nın bilgisinin 

sınırsızlığı karşısında, insanın şeyleri tüm yönleriyle bilememesidir.
4
 Bu ayrım 

aracılığıyla Vico, Tanrı‘nın, doğanın zanaatkarı, insanın ise yapay şeylerin tanrısı 

olduğunu söylemiştir.
5
 Vico‘nun burada sözünü ettiği yapay şeyler, insan eliyle 

üretilmiş olan kültürel unsurlardır. 

Vico her ne kadar bir ayrıma gitmiş olsa da, ilahi ve insani bilgi, birbirinden 

tümüyle kopuk değildir. Vico, tüm ilahi ve insani bilginin üç elementten meydana 

geldiğini ve bunların, bilgi, irade ve güç olduğunu söylemektedir. Bunların tek ilkesi 

zihindir ve bu yüzden onun gözü, ışığıyla sonsuz gerçekliği aydınlatan Tanrı‘ya 

dönüktür.
6
 Vico‘ya göre, bu iki bilgi türü arasındaki fark, gerçekliği bilme anlamında 

ortaya çıkmaktadır. Tabiat Tanrı tarafından yapılmış olduğundan, modern dönemde 

doğa bilimleri diye anılan disiplinlerde, insan tarafından yapılmış olan alana ilişkin 

bilgilerimiz gibi hakiki bilgilere ulaşamayız. O alan ancak Tanrı tarafından 

kusursuzca bilinebilir. İnsan ancak kültürel alanı –kendi yaptığı için- kusursuzca 

bilebilir. Bilimsel bilgi, nedenlerin bilgisi ancak bu alandadır, ancak bu alandaki 

tecrübelere güvenilebilir. Vico‘ya göre gerçeklik, açık olarak, yapılmış olma ile 

ilgilidir (Verum esse ipsum factum) yani bir şeyi bilebilmek için onu yapmak gerekir. 

Bu nedenle Tanrı ilk gerçekliktir, çünkü o ilk yaratıcıdır, bu ilk gerçeklik sonsuzdur, 

çünkü Tanrı tüm şeyleri yapandır. Bu nedenle Vico‘ya göre insan, Tanrı tarafından 

                                                 
4
Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians, s. 20-21. 

5
Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians, s. 96-97. 

6
Giambattista Vico, The Autobiography of Giambattista Vico, Trans. by Max Harold Fisch, 

Thomas Goddard Bergin, Ithaca and London, Cornell University Press, 1975, s. 156. 
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yaratılan şeyleri bütünüyle bilemez, o, şeyleri dış çerçeveleri ile bilir, içsel olarak bilen, 

onları yapan, yaratan Tanrı‘dır. Bu nedenle insan aklı nedenlere tümüyle sahip değildir, 

onlardan, Tanrı‘nın aklından yalnızca pay alır.
7
 

Bhattacharya, Vico‘nun, insani ve tanrısal eylemler arasında, bilgi anlayışı 

açısından önem taşıyan bir ayrıma gittiğini söylemekte ve bunu şöyle açıklamaktadır: 

 

―Biz matematiği kesin bir şekilde biliriz, matematiksel öğeler tümüyle bizim kendi 

yaratılarımızdır. Tabiat alanında ise, yaratma konusunda başarılı değiliz. Bu yüzden, 

empirik alandaki bilgimizin miktarı, bilginin oluşma şatlarına ne derece dahil 

olduğumuza bağlıdır … Fizik, epistemolojik açıdan fizyolojiden daha fazla ses 

getirir çünkü birincisinin alanında, ikinciye oranla, deneyimlediğimiz şeyler 

üzerinde daha fazla etkiye sahibizdir.‖
8
 

 

Bu örnek, Vico‘nun bilim anlayışını açıklamak bakımından oldukça 

önemlidir. Vico, Yeni Bilim‘de bunu yeniden, matematik önermeleri ile kültürel-

tarihsel alanın unsurları arasında kurduğu ilişki aracılığıyla örneklemiştir. Zira fizik 

ve fizyoloji ilişkisinden çok, onun bilim anlayışı açısından, matematik ile tarih bilgisi 

arasındaki ilişki önem taşır. Ona göre matematiğin önermeleri, zihin tarafından 

oluşturulduğundan bilinebilir ancak bundan daha kesin bir şekilde bilebileceğimiz 

şeyler, kendi yaratımız olan, kültür nesneleridir.
9
 

Vico, insanın ve Tanrı‘nın bilmesi arasındaki farkı, insanın neleri 

bilebileceğini ve hangi alanda güvenilir bilgiye ulaşılabileceğini açıklarken, aklın 

melekeleri üzerinden de gitmiştir. Sözgelimi o, hayalgücünün, aklın melekelerinden 

veya fakültelerinden biri olduğunu ve şeyleri taklit etmede kullanıldığını söylemiştir. 

Ona göre aynı şey, içsel duyular için de geçerlidir, biz bunlar aracılığıyla bir yaranın 

yol açtığı acıyı hissederiz. Bu örneklerle uyumlu olarak, anlık da yine bir melekedir 

ve bununla biz, bir şeyi anladığımızda onu gerçekleştiririz. Bu nedenle aritmetik, 

geometri ve bunların ürünü mekanik, insan aklının bu melekelerine bağlıdır. Biz 

bunları yarattığımız için, bunların gerçekliğini kanıtlarız. Bunun yanı sıra fizik, 

mükemmel ve her şeye gücü yeten Tanrı‘nın melekesindedir, çünkü insan da dahil 

                                                 

7
Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians, s. 46. 

8
Nikhil Bhattacharya, ‗‘Scientific Knowledge in Vico and Marx‘‘, Vico and Marx: Affinities and 

Contrasts, Ed.by Giorgio Tagliacozzo, USA, Humanities Press, 1983, s. 192-205, s. 199-200. 
9
Vico, New Science, § 349. 
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olmak üzere tüm fizik dünya Tanrı‘nın en saf eylemi ile yaratılmıştır.
10

 Bütün 

bunlardan hareketle Vico‘nun kurmaya çalıştığı bilimin güvenilirliğinin, insanın 

deneyimlediği şeyler üzerindeki etkisine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, 

onun bilim anlayışının genel bilim tanımları ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu 

uyum ayrıca, Yeni Bilim‘in metodolojik olarak aksiyomlar, temel öğeler, ilkeler 

üzerine kurulmuş olması ile de desteklenmiştir. Fakat Vico, bu bilimi, ‗‘Yeni Bilim‘‘ 

olarak adlandırmıştır. Burada bu bilimin ‗‘yeni‘‘ olan özelliklerinin ne olduğu 

sorgulanmalıdır. 

 A.Adıvar, ‘’Bilim ve Din’’ adlı eserinde, 16. yüzyıl biliminden söz ederken 

‗‘yeni bilim‘‘ ifadesini kullanmış ve bunu, ortaçağın büyü ve inançla karışık bilim 

anlayışından farklılaşan, Kepler, Kopernik, Galileo ve Newton çizgisi ile devam eden 

bilimi ifade etmek için yapmıştır.
11

 Vico ise 18. yüzyılda aynı ifadeyi, bu isimlerin 

oluşturduğu ve fiziksel araştırmaya, doğanın matematik ve geometriye bağlı olarak 

açıklanması denemelerine dayalı bilim anlayışından farklı bir bilimi savunabilmek 

için kullanmıştır. Aynı ifade ayrıca Vico‘dan önce Galileo ve Bacon‘da karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak Caponigri, Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘inin, kendisinden önce bu adı 

kullanan Bacon‘ın ‗‘Novum Oganum‘‘unun veya Galileo‘nun ‗‘İki Yeni Bilim‘‘inin 

bir yansıması olmadığını söylemektedir.
12

 ‗‘Yeni‘‘ kavramı Vico tarafından, insanın 

kültürel dünyasına yönelmiş bir bilimi nitelendirmek için kullanılmaktadır. 

Vico‘nun döneminin bilim anlayışını birinci bölümde tartışmıştık. Dönemin 

hakim bilimsel paradigmasına göre bilim, matematiğe dayalı fizik bilimidir. Vico, 

matematiğin bilim için önemini reddetmez, çünkü matematiğin ilkeleri insan zihninin 

ürünleri olduklarından sağlam şekilde bilinebilirler. Ancak ona göre bilginlerin, insan 

tarafından yaratılmamış olan doğaya yönelmeleri, bilimsel çalışmaların yalnız fizik 

temelli olması bir eksiklik yaratır.
13

 Ona göre tüm bilimsel çalışmaların ortak amacı 

olan hakikate ulaşma, insanın yarattığı alanda mümkündür. Vico‘nun önerdiği bilim, 

insanın özne olduğu alana ilişkin bir bilim olduğu için ‘’yeni’’dir.  

Vico‘nun bilim anlayışı açısından en önemli kaygısı, Aristoteles‘in 

                                                 

10
Vico, On the Most Ancient Wisdom of the Italians, s. 94. 

11
Adıvar, a.g.e., s. 120. 

12
Caponigri, a.g.e., s. 67. 

13
Vico, New Science, § 331. 
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Organon‘da özelliklerini bildirdiği nedenlerin bilgisi olarak bütüncül bilginin
14

 

peşinde olmaktır ve hatta Yeni Bilim’ de Aristoteles‘in bilimin evrensel ve sonsuz 

olan şeyle yapılması gerektiğine ilişkin ifadesini takip ettiğini de bildirir.
15

 Ancak 

Vico‘ya göre nedenlerin bilgisine, evrensel ve sonsuz olan şeye, doğaya 

yöneldiğimizde değil, toplumsal alana yöneldiğimizde ulaşabiliriz.
16

 Vico‘nun 

bilimi, nedenleri ve ilkeleri araştırma amacı taşıması bakımından yeni değildir. 

Aristoteles, Metafizik‘te, ilk ilkeler ve ilk nedenlerin biliminin araştırma konusu 

olarak varlıkların ilkeleri ve nedenlerini göstermektedir.
17

 Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘i, 

metafizikten destek alan ve insanın yarattığı alandaki varlıkların ilkelerini bulma 

amacı taşıyan bir araştırmanın ürünüdür. Bu alandaki varlıkların ilkeleri, bir evrensel 

tarih biliminin kurulmasında aracı olacaklardır. Bilim anlayışı açısından ‗‘yeni‘‘ olan 

budur.  

Vico‘nun bilgi anlayışına göre doğa, insanın yaşama mekanı, varoluşunu 

tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bir alan olarak vardır. Bu alana ilişkin 

bilgimiz sınırlıdır. Bilimsel bilgi açısından bakıldığında esas alan, insanın tabiatının 

en önemli özelliği olan sosyalliği aracılığıyla oluşturduğu toplumsal alandır. D.Philip 

Verene, Vico‘nun bilgi anlayışını şöyle açıklamıştır : ‗‘İnsan tarihi yapabilir; insan 

kendi yaptığını bilebilir; bu nedenle insan tarihi bilebilir.‘‘
18

 Bu açıdan Vico‘nun 

bilimi, doğayı dışlamayan, ama daha çok insan üzerinden doğaya önem veren, kültür 

odaklı bir bilimdir. Croce, Vico‘nun çalışmasının felsefe ve filoloji ile bağlantılı olan 

üç temel araştırma alanını içerdiğini söylemiştir : felsefi, tarihsel ve ampirik. O, 

bunlar bütünüyle ele alındığında bir zihin felsefesi, bir tarih veya tarihler bütünü ve 

bir sosyal bilimi içerdiğini söyler.
19

 Ancak Croce‘ye göre Vico‘nun hatası, felsefe, 

tarih ve ampirik bilim arasındaki farkı yeterince kavrayamamaktır ve bunun yol 

açtığı kafa karışıklığı onun eserinin anlaşılabilirliğini de ortadan kaldırmıştır.
20

 

Croce‘nin haklı eleştirisi karşısında yine de, Vico‘nun, Yeni Bilim’deki amaçları 
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nedeniyle önemli bir isim olduğunu da söylemeliyiz. 

 Yeni Bilim, toplumsal alanda ortaya çıkan bilgeliğe, hikmete (sophia) 

yönelmiştir. Bu hikmet, Vico‘ya göre tüm bilim ve sanatları kendisinden 

kazandığımız yetidir ve hikmet, insani kurumları en iyiye yönlendirmek için ilahi 

kurumların (yani sonsuz, tüm uluslarda ortak olan kurumların) bilgisini 

öğretmelidir.
21

 Caponigri‘nin açıklamalarına göre de, Vico‘nun söz ettiği insanlık 

bilimi, bir hikmettir (wisdom), bu en yüce insanlık hikmetidir, bunda insan hem 

düşüncede, hem de eylemde tümüyle kendisini gerçekleştirir.
22

 Bu fikre göre insan 

kendisini, toplumsallık düşüncesi ile gerçekleştirir, başka deyişle insan, sosyal var 

oluşu ile kendisini tamamlar. 

Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘i, hem ulusların dünyasındaki bilgeliği keşfeder, ve 

hem de bu bilgeliğin ürünüdür. Vico‘nun doğa bilimleri karşısında bir alternatif 

olarak sunduğu bu ‗‘Yeni Bilim‘‘in özellikleri ise şöyle sıralanabilir:  

Yeni Bilim’in ilk ilkeleri, ulusların vahşi bir yığın haline gelmesini 

engelleyen üç evrensel ve sonsuz âdet
23

olan din, evlilik ve ölü gömme törenleridir. 

Vico‘ya göre ister medeni, ister barbar olsun tüm uluslar her ne kadar zaman ve 

mekan açısından birbirlerinden uzak olsalar da, bu üç adeti hep korumuşlardır.
24

 Bu 

durum, Vico‘nun ‗‘birbirini tanımayan tüm insanlar arasında doğan bir örnek 

düşünceler ortak bir gerçeklik zeminine sahip olmalıdır‘‘ şeklindeki aksiyomu ile 

bağlantılıdır. Caponigri, Vico‘nun insanlığın kültürel dünyasının somut formları 

olarak belirlediği din, evlilik ve ölü gömme törenlerinin, müşterek olarak filolojinin 

maddesel boyutunu veya özünü oluşturduğunu söylemekte yani bu ilkelerin araştırma 

alanının filolojinin alanı olduğunu vurgulamaktadır; ikinci ve daha önemli olarak ise, 

bunlar arasındaki dinamik ilişki sürecin devamlılığını ve bu ilkelerin pozitif 

karakterlerinde, bütünselliği sağlar. Bu terimler ile, insanlık biliminin salınımlı 

yoluna işaret edilir.
25

 Yani bu din, evlilik ve ölü gömme ilkeleri aracılığıyla insanlık 

tarihinin sarmal yapısı açıklanır. 
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Yeni bilim, şimdiye kadar eksikliği görülen ilahi inayetin rasyonel sivil 

teolojisi olmalıdır. Vico‘ya göre şimdiye kadar yapılan araştırmalarda yalnız doğaya 

yönelen filozofların hatası, ilahi inayetin rasyonel sivil teolojisinden habersiz 

olmalarıdır; onlar, metafiziği, insanlardan gizli kalmış şeyi anlatmak için, tanrısallık 

terimine inayeti yükleyip, sivil kurumlarla birlikte anlamını bozmadan bu inayeti 

incelemeliydiler. İnsanların huzur içinde bir arada yaşamalarını sağlayan hukukun 

esas konusunun temelini bu inayet oluşturmaktadır. Bu nedenle Yeni Bilim, tarihte 

işleyen inayetin ne olduğunu ispatlayacak bir bilim olmalıdır. Buradan hareketle bu 

bilim, insanın kavrama gücü ve fikir alışverişi olmaksızın meydana gelen kurumların 

bir tarihi olmalıdır; çünkü bu dünya belli bir zamanda ve tikel olarak yaratılsa da, 

ilahi inayetle orada kurulan kurumlar, evrensel ve ebedidir.
26

 İlahi inayetin rasyonel 

sivil teolojisi olma özelliği ile bu bilim esasında, sosyal süreçlerin akıllıca bir 

kontrolü olmalıdır.
27

 Bu süreçlerin belirlenmesinde etkili olan güç olarak inayet, 

rasyonel bir yolla incelenmelidir. 

Yeni bilim kurumları araştırır. Bu bilim, kurumların araştırılmasında ilkin, 

gentillerin doğal hukukunun iki kaynağı olan gereksinimler veya sosyal yaşamın 

faydaları hakkındaki düşüncelerin tahlilini yapar. İkinci olarak bu bilim, insani 

ideaların bir tarihidir ve başlangıcını ilk insanların insani biçimde düşünmeye 

başladıkları zamandan alır.
28

 Bu bilim, kurumların ortaya çıkma sürecinden yani 

devlerin insanlaşmaya başlamalarından itibaren özellikle din, evlilik ve ölü gömme 

olmak üzere, aynı zamanda dil, devlet, hukuk gibi kültürel dünyanın oluşturucu 

unsurları olarak kurumları ele alır. Bilimin otorite felsefesi oluşu, ideal sonsuz bir 

tarihi betimleyişi ve ilahi inayetin rasyonel sivil teolojisi oluşu gibi diğer özellikleri, 

kurumlara bağlı olarak geliştirilmiştir. İnayet kendini kurumlar üzerinden 

açmaktadır, ideal sonsuz tarihteki sarmal yapı, kurumların dönüşümleri aracılığıyla 

belirlenir ve ulusların doğal hukukuna bağlı olan otorite fikri yine kurumlar üzerine 

incelemede anlaşılabilir. Yeni Bilim’in kurumlara yönelik bir araştırma olması, onun 

aynı zamanda bir düşünce tarihi olmasıyla ilişkilidir. Vico, bu bilimin, meraka dayalı 

olarak ve ilkin Tanrı düşüncesinin ortaya çıkmasıyla başlayan bir insani düşünceler 
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tarihi olduğunu söylemiştir: 

 

―Bu bilimin bir başka özelliği, düşünce tarihi olmasıdır. Düşünce tarihi, göksel 

alemin beden gözüyle temaşası ile oluşan tanrısal düşüncelerle başlamıştır … 

Greklerin sonraları metafiziksel ve matematiksel soyutlamalara dönüşen ilk tanrısal 

ve yüce şeyleri temaşa etmek olan theoremata ve mathemataları buradan çıkmış 

olmalıdır … Bu, müzün Jove‘dan başladığını söyleyen sivil tarihtir … Bu 

düşünceler tarihi de bize, hem uluslar arasında kullanımda olan uygulamalı 

bilimlerin hem de şimdilerde bilginlerce işlenmiş olan spekülatif bilimlerin ham 

kökenlerini verecektir.‖
29

 

 

Vico, bu düşünceden hareketle, Tanrı düşüncesinin geliştirilmesinin, aklın 

gelişmesi ile orantısını kurmuş ve bilimlerin dayandığı temellerin de bu ilk 

düşüncede olduğunu savunmuştur.   

Yeni bilim, ortaya çıkışı, gelişmesi, olgunlaşması, düşmeye başlaması ve 

çöküşü bakımından her ulusun tarihiyle zaman içinde dönüşen ideal sonsuz bir 

tarih betimler. Aslında bu bilim hakkında düşünen kişi, bu ideal sonsuz tarihi 

kendisine anlatmaktadır.
30

 Vico, bu özelliği, bu bilimin ilk ilkesiyle ilişkilendirmiştir. 

Ona göre ilk şüphe kaldırmaz ilke, ulusların dünyasının insanlar tarafından 

gerçekleştirildiği ve bu nedenle bu dünyanın ilkelerinin insan zihninde içerilmekte 

olduğu idi. Ona göre tarih, olayları yaratan ve anlatandan daha kesin olamaz bu 

nedenle de geometrinin nicelikler dünyasını kendi öğelerinden kurması, onu kendisi 

için yaratması anlamına geliyorsa, bu bilim de aynı şeyi yapmakta ve kendisi için 

ulusların dünyasını yaratmaktadır. Vico, ulusların dünyasında bu bilimin inceleme 

nesnesi olan kurumların, geometrinin noktalar, çizgiler, şekiller gibi elementlerinden 

daha gerçek olduğunu savunmaktadır.
31

 

Yeni bilim, ahlak teologlarının üzerine konuştuğu bir adaletin kaynağı olan 

otorite felsefesidir. Vico, ‗‘Yeni Bilim‘‘in bu özelliğini, kurumların oluşmasında ve 

devamında bir gereklilik olarak bulunan ve hukukun kaynağı olan otorite fikrinin 

uluslar arasında gelişmesine bağlı olarak kurmuştur. Ona göre İbraniler, gerçek Tanrı 

tarafından aydınlatılmış bir halk olduklarından onların bir insan tarafından 
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oluşturulmuş kanunlarla yönetilmelerine gerek yoktur. Ancak Gentillerin tanrıları 

İbranilerinki gibi olmayan ve bedensel olarak tasarlanan bir tanrıdır. Bu nedenle 

onlar, bir insani otoriteye ihtiyaç duymuşlardır. Bu otorite de, tüm ulusların 

vicdanlarının dayanağı olan ortak duyu (common sense) tarafından yönlendirilmiştir. 

Bu nedenle bu bilim, gentillerin insanlaşma ve kurumların gelişme sürecini 

incelerken, otorite fikrini de sorgulamalıdır.
32

 Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘e atfettiği bu 

özellik, onun, doğal hukuk anlayışı ile de ilişkilidir. Caponigri‘ye göre, Yeni Bilim’de 

sunulan insanlık bilimi tasarımı, Vico‘nun doğal hukuk anlayışının genişletilmiş 

halidir. Hukuk, insanlar arasındaki sözleşmenin bir türü olarak, toplumun oluşumu ve 

bu yüzden beşerin insanlaşması gibi toplumsallığın tüm süreçlerini içererek 

genişletilir.
33

 Vico‘nun hukuk anlayışı, ‗‘toplumsallık fikri‘‘ni içermekte, hukuk, 

ortak duyu aracılığıyla gelişmekte ve toplumsallaşmanın en önemli dayanaklarından 

biri haline gelmektedir. Bu nedenle bu bilim, bir otorite felsefesi olarak  

nitelendirilmiştir; çünkü hukukun temelinde, otorite fikri yer alır. Hukukun ‗verum‘ 

yani gerçeklik durumu, Vico‘nun insanlık bilimini ayakta tutan ve ona hakim olan 

felsefe düşüncesi ile dönüştürülmüş ve tamamlanmıştır. Felsefe, ‗verum‘un bilimidir, 

onun nesnesi mükemmellik kavramıdır.
34

 Bu mükemmellik, birbirini tanımayan 

ulusların müşterek olarak sahip oldukları özellikler aracılığıyla gerçekleşecektir ve 

hukuk da bu özelliklerin en önemlilerindendir. 

Vico, şimdiye kadar saydığımız özellikleri, biliminin kendisinden kalkarak 

yola çıkacağı felsefi deliller olarak sunmuştur. Bunlara ek olarak, bir de bu bilime 

yol gösteren filolojik deliller vardır. Yeni Bilim’in Yöntemi başlıklı kısımda bu 

delilleri yeniden ele alacağız; ancak burada, Vico‘nun biliminin filolojik delillere 

bağlı olan özellikleri, bu bilimin, hepsi şair olan ilk insanların
35

 mitolojilerinden 
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yola çıkması gerektiği ve bunun için de yerli dillerin etimolojilerinden 

faydalanacak oluşu şeklinde özetlenebilir.
36

 

Vico‘nun bu bilime ilişkin felsefi delillerle filolojik deliller şeklinde bir 

ayrıma gitmesi, kesinlik – gerçeklik ayrımını yansıtır. Vico için bu bilimin kesinliği 

yani certum, sosyalliğin değişken, kesin, ideal olmayan boyutu; gerçeklik yani verum 

ise mükemmellik, tamamlanmışlık düşüncesidir. Diğer bazı Vico yorumcuları gibi 

Caponigri de, bu ikiliği yani kesinlik ve gerçeklik ayrımını, bu bilimin gentillerin 

doğal hukukunu incelemesi başka deyişle otorite felsefesi olması özelliği ile 

bağlantılı olarak, felsefe-filoloji ayrımı ile ilişkilendirmiştir. Buna göre filoloji, en 

basit anlamda kesinliğin bilimi olmakta, insanın otorite olduğu, onun özgür 

kararlarına bağlı olan hükümleri ile şekillenen dünyayı incelemektedir.
37

 Felsefe ile 

filoloji arasındaki bu ilişki, dil ile düşünce arasındaki ilişkiye paraleldir. İdeal sonsuz 

bir tarihi betimleyen bu bilimin epistemolojik ve metodolojik açıdan iki temel 

dayanağı felsefe ve filoloji veya düşünce ve dil olarak belirmektedir. Bunlardan 

felsefe, temel ideal yapıyı belirler, filoloji ise otorite ve somutluğun ‗certum‘ alanına 

yönelir.
38

 Bu bilim, sosyalliğin pozitif yapısının oluşum süreci hakkında bilgi 

vererek, insanın kendisini düşüncede ve bütünüyle gerçekleştirmesini 

betimlediğinden, hem tarih hem de felsefe olması gereken bir disiplindir.
39

 

Vico, bu bilimi yukarıda saydığımız özellikler çerçevesinde bir insanlık 

bilimi olarak kurmak istemiş ve insanın kendini tarih içinde gerçekleştirme sürecini 

inceleme nesnesi yapmıştır. Caponigri‘ye göre bu insanlık bilimi tasarımı, Vico‘nun 

düşünce yapısının en geniş çatısını oluşturur.
40

 O, bu bilimin ölçütü olarak, tüm 

insanlar arasında ortak olarak hissedilen şeyin, sosyal hayatın kuralı olarak kabul 

edilmesini gösterir ve bu nedenle de bu bilimin amacı, uluslar arasındaki ortaklıkları 

bulmaktır. Buradan yola çıkılarak, bu bilimin inceleme alanına ilişkin genelgeçer 

yargılara ulaşılacaktır.  

Vico‘nun Yeni Bilim’i bu özellikleri ile, tarih felsefesinin temel sorunlarını 

içermektedir. Tarih felsefesi açısından Yeni Bilim’in durumunu tartışmaya geçmeden 
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önce, tarihin ne olduğu, nasıl tanımlandığı ve tarih felsefesinin konu alanına kısaca 

değinelim. 

A.Bıçak, tarih teriminin anlamını şöyle açıklamıştır: 

 

―Türkçe‘de kullanılan tarih terimi, Sami dillerinde haber anlamına gelen ve v-r-h 

kökünden türetilen tarih (zaman anlamında) kelimesinden gelmektedir, (örn. 

İbanicede Yareah : Ay, kamer). Buna göre tarih, ayın tarifi demektir. Tarih, bir 

olayın ya da tarihi vak‘anın dönemini ve kronolojideki yerini belirlemek anlamına 

gelir.‖
41

 

 

T.Duralı, tarihi, belli bir bireyin veya toplumun, geçmişinden derleyip 

bilincine varabildiği tüm birikim ve bu birikimin üzerine düşünerek ondaki tüm olay, 

süreç ve varolanları neden-etki bağlamında yeniden değerlendirme işi olarak 

tanımlamaktadır ve bu ikinci anlamda söz edilen şey, tarih bilimidir.
42

 

D.Özlem de tarihin çift anlamlılığını vurgulayarak, ilk anlamıyla tarihin, 

geçmişte kalan insanî-toplumsal olaylara işaret ettiğini, ikinci anlamıyla ise bu 

olayları konu alan disiplinin veya bilimin adı olduğunu söylemektedir.
43

 

J. Rancière ise tarihi şöyle tanımlamaktadır: 

 

―Bildik anlamıyla tarih, genellikle özel isimlerle belirtilen öznelerin başına gelen 

olaylar dizisi demektir … Tarih, aynı zamanda, ikincil olarak, özel isimlere atfedilen 

bu olaylar dizisinin anlatısı demektir.‖
44

 

 

Tüm bu tanımlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki en başta tarih, 

insanlaşmanın dayanağıdır. Tarihlilik, insanın toplumsal-kültürel bir varlık olmasının 

gerekli koşuludur. Bu nedenle insana ilişkin bir bilimin tarihle ilişkisiz olması 

düşünülemez. Hatta bu bilimin ortaya konuşu bile bir tarihi vakadır. Vico, tarihi bir 

bilim olarak, Yeni Bilim başlığı altında kurmak istemektedir.  O, döneminin maddeci-

mekanik bilim anlayışına bir alternatif sunmak ve tarih bilimini temellendirmek 
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istemiştir. Burada artık Vico açısından tarihin bir bilim olup olmadığını tartışmak 

anlamsızdır. Burada tartışılması gereken şey, bir tarih bilimi olarak temellenen 

Vico‘nun Yeni Bilim’inin özelliklerinin, tarih felsefesinin hangi problemleri ile 

ilişkili olduğudur. Tarih felsefesi, tarih epistemolojisi ve tarih metafiziği olarak iki 

kısma ayrılmaktadır. Duralı, bu iki disiplini şu şekilde açıklamıştır: 

 

―Gerek bilim olan ‗tarih‘in ‗bilim teorisi‘ gerekse ‗tarih metafiziği‘ olmak üzre, 

‗tarih felsefesi‘, iki kola ayrılır. Bilim olarak tarih, konusu olan toplumların 

geçmişlerini belirli kıstas/lar/a yahut bir bakış açısına göre dönemlere ayırır. 

Dönemler üzerinde uzmanlaşan tarihin kolları, alanlarına giren olayları tasvir ve 

tahlil ederler. Yer yer neden-etki bağıntılarını kurmaktan da geri durmazlar. Bilim 

olarak tarihe konu olan olaylar ne çeşittendirler; bunlar, nasıl ele alınırlar; işlenme 

yöntemleri nedir; belgeleme, gerekceleme, sınama, akılyürütme ile dönemleme 

işlemleri nasıl gerçekleştirilirler, cinsinden sorular, tarihin bilim teorisi tarafından 

cevaplandırılmağa çalışılırlar. Nihâyet, tarih metafiziği, geçmiş, geçmişin bilgisi, 

topluluk, toplum, sınıf, zümre, gelenek, görenek, hukuk, kültür, medeniyet gibi, 

insanlığı özden ilgilendiren sorunlu kavramların anlamlarını bulgulayıp irdeler; 

ilerileme, gelişme, gerileme diye olaylar, haddizâtında, varmıdır; varsa, nasıl ortaya 

çıkarlar, sorularıyla uğraşır.‖
45

 

 

Bu tanımlamadan yola çıkarak Vico‘nun biliminin özelliklerinin, tarih 

felsefesinin her iki disiplini ile ilişkisini Yeni Bilim‘in temel kavram ve sorunları 

bağlamında ele alabiliriz. Öncelikle tarih metafiziklerinin alanına giren kavramlar 

açısından Yeni Bilim‘i inceleyecek olursak, tarihte aklın rolü, tarihin anlamı, köken 

sorunu, amaçlılık veya gayelilik, yasalılık, ilerleme ve çöküş kavramları ile ilişkili 

bir inceleme yapmak gerekir. 

Tarihte aklın rolü, tarih metafiziklerinin temel sorunları arasındadır. Özellikle 

Vico‘nun içinde bulunduğu dönemde akıl, evren tasavvuru ve insan anlayışının 

temelindeki kavram haline gelmiştir. Bıçak, bireyin kültürel dünyanın merkezi 

yapılması ve aklın insanın temel yeteneği olarak sunulmasının, on yedinci yüzyıl 

düşüncesinin başlıca yaklaşımlarından biri olduğunu bildirmektedir.
46

 Tarih 

düşüncesinde aklın ön planda tutulması, Tanrı‘nın tarihteki rolü, tarihin planı, insanın 

özgürlüğü gibi pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Vico açısından bu 
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sorunlara bakacak olursak, onun bir yanda inayeti bir ilke olarak belirlediğini, diğer 

yanda ise insanı eylemlerinden sorumlu bir varlık olarak gösterdiğini görüyoruz. Bu 

durum bir çelişki gibi gözükse de, Vico‘nun tarih anlayışında Tanrı‘nın rolü, insanı 

ve insanın yaşadığı dünyayı yaratmak ve sonrasında inayeti aracılığıyla insan aklının 

gelişmesini sağlamak şeklindedir. İnsan, tarihi, bir kader olarak yaşamaz, tarihsel 

varlık alanının öğelerini kendisi kurar. Ancak Tanrı, burada hareket ettirici bir ilke 

olarak vardır. Bu nedenle bu bilim, ilahi inayetin rasyonel sivil teolojisi olarak 

tanımlanmaktadır. Burada rasyonellik, tarihin başlangıcı ve gelişimi açısından önem 

taşır. Rasyonellik, bir kez başladıktan sonra tarihsel süreç boyunca devam edecektir. 

İnayet ise, rasyonelliğin başlaması için yol göstermektedir. Bu tanımda geçen sivil 

kavramı, Vico‘nun inceleme nesnesi yaptığı ulusları ifade eder. Teoloji ise, bu 

uluslar arasında inayetin akılsal olarak nasıl temellendirildiğini tartışan bu bilimin bir 

özelliği olarak sunulmaktadır. Ancak aklın rolü, inayet karşısında hiçbir zaman 

azımsanamaz. Bu tanım ile belirginleşen araştırmanın kendisi de aklın bir ürünüdür. 

Tarihte aklın rolü insanın özgürlüğü ile de ilişkilidir. Eğer bu bilim bir otorite 

felsefesi ise ve bu otorite, ilk olarak Tanrı korkusu ile ortaya çıkan ve daha sonra aile 

babaları ve yöneticilerin otoritesine dönüşen bir türde ise, insan tarihsel süreçte 

yönetilmek zorunda olan bir varlığa dönüşür ve bu da insanın eylemlerinden sorumlu 

olup olamayacağı sorusunu getirir. Vico bu sorunu, akıl-inanç ve irade arasında 

kurduğu bağ ile çözmeyi denemiştir. Vico, Nuh tufanını bir milat olarak alıp, Nuh‘un 

dininden uzaklaşanları, gentillerin ataları olan devler olarak adlandırmıştır. Tarihin 

seyri içinde devler, aklın yetkinleşmeye başlaması ile insanlaşmaktadırlar. Bu 

insanlaşmayı başlatan şey ise, Tanrı korkusudur. Bu korku, insanlarda conatus‘un 

[irade] belirmesini sağlamıştır. Ona göre insanların kendilerini kontrol etmeye 

başlaması, inanma ile birlikte gerçekleşmiş ve bu da, seçim özgürlüğünün, değerlerin 

ve özellikle de adaletin kaynağı olan özgür iradenin bir etkisi olarak gelişmiştir.
47

 

Böylelikle Vico‘nun insan anlayışında özgürlüğün, hem aklın, hem de inayetin yol 

göstericiliğine dayandığını söyleyebiliriz. Bu iki kavram Vico‘nun tarih anlayışında 

bir arada iş yaparlar. 

Tarihin anlamı, tarih metafiziklerinin bir başka önemli kavramıdır. Tarihin 
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anlamını belirleyen şey, Vico‘nun Yeni Bilim‘in yapıtaşları olarak gösterdiği 

kurumlardır. Kurumlar, değerlerle ilişkilidir ve toplumların tarihsel kimliklerinin 

oluşmasını sağlarlar. Ancak Vico için önemli olan, farklı toplumlar arasında bu 

kurumlardaki ortaklığı bulmaktır ve bu arayış onu, biliminin üç temel ilkesi veya 

toplumların üç temel adeti olarak adlandırdığı din, evlilik ve ölü gömme törenlerinin 

ortaklığına götürmüştür. Bu üç kurum temelinde, bunlarla bağlantılı olarak ortaya 

çıkan dil, iktisadi unsurlar, kanunlar, yönetim şekilleri gibi başka pek çok unsur 

tarihin toplumlar için anlamını belirlemektedir. Vico‘nun tarih anlayışında tarihin 

anlamı, bu kurumların, inayetin yol göstericiliği ile, aklın ürünü olarak nasıl ortaya 

çıktığını göstermekle ilişkilidir. Onun tarihe yüklediği anlam, aynı zamanda insanın 

ancak kendi ürettiğini hakiki bir şekilde bileceği düşüncesi ile de desteklenmiştir. Bu 

açıdan Vico için tarihte bir anlam var mıdır sorusu anlamsızdır; onun için önemli 

olan, tarihteki anlamın Yeni Bilim’de ortaya çıkarılmasıdır. 

Tarihte köken sorunu tarih metafizikleri bağlamında tartışılan bir diğer 

sorundur. Kökende belirlenen ilkeler aracılığıyla tarihsel oluşun nasıl olduğu ve 

olacağı açıklanır.
48

 Vico‘ nun tarih anlayışında kökendeki ilkeler, yukarıda söz 

ettiğimiz üç ilkedir. Vico, bu üç ilke aracılığıyla gentillerin tarihindeki seyri 

açıklamaktadır. Vico, gentil tarihin başlangıcına devleri almış ve onların tarihsel 

gelişimlerini anlatmıştır; ancak burada ideal sonsuz bir tarih kurmak isterken, 

insanlığı gentiller ve İbraniler olarak ikiye ayırması ve İbranileri Yeni Bilim‘in 

konusu dışında bırakması bir çelişki yaratmaktadır. Nitekim ideal sonsuz tarihin tüm 

insanlığı içermesi beklenmektedir. Ancak Vico‘nun buradaki kaygısı, Tanrı‘nın 

inayetinden yoksun ulusların tarihini aktarmak ve böylece tarihte bulunacak ilkelerin, 

tarih bilgisinde güvenilirliği sağlayabileceğini göstermektir. Köken sorunu açısından 

önemli unsurlardan biri de, Vico‘nun gentiller arasında bilginin başlangıcını bulma 

arzusunu, bu araştırmayı başlatan etken olarak göstermesidir. Vico için bilginin 

kökeni, bilgi ve yaratma aynı olduğundan, aynı zamanda insanlığın kökenini verecek 

ve tarihteki gelişme buradan başlayacaktır. 

Tarihteki gelişmenin bir gayeliliği içerip içermediği tarih metafiziklerinde 

tartışılan sorunlardan bir diğeridir. A.Bıçak‘a göre gaye, tarih felsefesindeki 
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tanımlanışı itibarıyla, bütün insanlığın varmak istediği ve insanların bütün 

sorunlarının çözülebileceği, cennet, tam adaletli yurttaşlar topluluğu, komünist 

toplum gibi hedeflere denir.
49

 Vico, tarihin seyrinde herhangi bir gayelilikten söz 

etmemektedir. Onun ideal sonsuz tarih fikrinde, ideal kavramı, tüm ulusların bu 

sonsuz sürecin içinde yer aldığını ifade etmektedir. Sonsuzluk ise, insan eylemleri ile 

biçimlenen bu dünya için geçerlidir. Vico, bir öte dünyadan, bir kıyamet veya 

kurtuluş fikrinden söz etmemektedir. Onun için ideal sonsuz tarih, bu dünyada 

gerçekleşen ve bu dünya sona erene dek sürecek olan bir yapıdadır. Vico‘nun tarih 

anlayışındaki tek gaye, insanın kendini tarihin akışı içinde gerçekleştirmesidir. 

Burada ilerleyen ve geriye giden bir tarih modeli söz konusudur. Gerileme hiçbir 

zaman bir önceki duruma tümüyle geri dönme şeklinde olmamakta, kurumların 

etkisini yitirmesi veya zayıflaması aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bunun sebebi ise, 

insanın zaman zaman akla yol gösteren inayetten uzaklaşıp, bencilliğine geri 

dönmesidir. İlerleme de yine kurumlar üzerinden gerçekleşmektedir; örneğin 

Vico‘nun bu bilimin üç temel ilkesinden biri olarak gösterdiği ölülerin gömülmesi, 

ölülerin toprak üzerinde bırakıldığı ilk vahşi duruma göre bir ilerlemedir. Burada 

sonsuz olan ilerleme ve çöküş süreçlerini içeren bu tarihtir ve gaye, tarihte toplumsal 

düzenlerin korunması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kurtuluş fikri, ancak devlikten 

insanlığa geçiş ile örneklendirilebilir ve bu kurtuluş da bu dünyada gerçekleşecektir. 

Tarih felsefesinde, tarih metafizikleri açısından tartışılan sorunlardan biri de 

yasalılıktır. Yasalılık sorunu, tarihte doğa bilimlerininkine benzer yasalar olup 

olmadığı tartışması ile biçimlenmiştir. Vico‘nun tarih anlayışında belirgin bir 

gayeliliğe rastlanmadığından, bir yasalılık fikrinden de söz edemeyiz. Vico‘nun 

yasalılık problemi açısından önemi ancak, doğa bilimleri karşısında sağlam bir bilim 

olarak tarihe dayalı olan ‗‘Yeni Bilim‘‘i kurma isteği ile ilişkilidir. Ona göre tarihte 

karşılaştığımız ilkeler, bu bilimi, inceleme nesnesi olan olguların nedenleri insan 

zihninde bulunduğundan, doğa bilimlerine nazaran daha güvenilir hale getirmektedir. 

Yasa kavramı, Vico‘nun tarih düşüncesinde, tarihi seyrin belirleyici ilkeleri 

bağlamında yer alır. Ancak burada, Tanrı tarafından tarihe herhangi bir müdahale söz 

konusu olmadığından, dolayısıyla da zorunluluk olmadığından, insan, aklı 
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aracılığıyla kendi tarihinin yapıcısı rolünü üstlendiğinden, tarihin belirlenmiş 

yasalara göre ilerlediği fikrinden söz edilemez.  

İlerleme ve çöküş kavramları, yine tarih felsefesinin metafizik kolunda 

tartışılan kavramlardır. Vico‘nun tarih düşüncesi açısından da bu kavramlar oldukça 

önemlidir. Vico, ilerleyen ve geriye giden bir tarih modeli [corso-ricorso] 

oluşturmuştur. Ancak ne çizgisel bir tarih anlayışına yol açan bu ilerleme süreklidir, 

ne de dairesel bir tarih anlayışına yol açan çöküş söz konusudur. Vico, tarihsel süreci 

tufanla başlattığından, başlangıçta olumsuz bir tarih modeli sunduğu söylenebilir; 

ancak bir çöküş olan tufan, aynı zamanda gentil insanlar için bir başlangıç, 

dolayısıyla bir ilerlemedir. Burada Vico, Nuh‘un dininden uzaklaşanlar için bir 

çöküşü, vahşileşmeyi anlatsa da, aynı zamanda bu akıldışı dönemde, korku duygusu 

aracılığıyla devlerin insanlaşmaya başladıkları bir süreç de doğar. Vico‘nun tarih 

modelinde ilerleme ve geriye gidiş bir aradadır ve bu geriye gidiş, döngüsel tarih 

anlayışlarında olduğu gibi ilk duruma geri dönme değildir. Ayrıca bu ilerleme de, 

aydınlanmanın tarih anlayışında gördüğümüz gibi süreklilik içermez. Burada bu 

ikisinin aynı etki oranı ile sürdürdüğü bir sarmal tarih modeli vardır. Bu nedenle de 

Vico, bu bilimin, kurumlar üzerinden ideal sonsuz bir tarih betimlediğini 

söylemektedir. 

Analitik tarih felsefesi veya tarih biliminin epistemolojisi açısından Vico‘nun 

tarih düşüncesine bakacak olursak, öncelikle onun ‗‘Yeni Bilim‘‘i kurma kaygısını 

belirleyen etkene, onun bilgi anlayışına gitmeliyiz. O, insanın hakikate 

ulaşabilmesinin ancak kendi ürettiği alana, yani kültüre ilişkin bilgiler aracılığıyla 

mümkün olduğunu düşündüğünden, - Yeni Bilim’in Yöntemi kısmında da üzerinde 

duracağımız gibi-, bu bilimin kalkış noktasını belirleyen sorun, bilginin başlangıcını 

bulmaktır. Bu sorun, doğrudan tarih biliminin epistemolojisi ile ilişkilidir. Tarihsel 

bilginin türü ve güvenilirliği, Vico‘nun temel kaygılarını belirlemiştir. Ancak bu 

sorun tek yönlü değildir; sorunun diğer yönü, bizi yukarıda söz ettiğimiz köken 

meselesine götürür. Nitekim bilgi, insanlaşmanın başladığı yerde başlayacaktır. Bu 

açıdan Vico‘nun bu bilimi kurmaya dair kaygısı, tarih felsefesinin sorun alanlarından 

hem epistemoloji, hem metafizikle ilgilidir. 

Vico‘nun bu bilime özgün bir yöntem belirlemek istemesi, bilim anlayışı ile 

ilişkili olarak incelenmelidir. Bilimsel yöntem fikrinin Vico dönemindeki konumu da 
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bu sorun açısından önem taşır. Caws‘a göre, bilimsel yöntemin tarihsel gelişimi, 

bilimin genel anlamda bilgiye ilişkin araştırmalardan ayrı ve özerk bir aktivite haline 

gelmesi ile başlatılır ve bu konuda tarihsel sürecin, her ne kadar geç ortaçağda bunun 

daha gelişmiş olduğuna ilişkin sağlam kanıtlar varsa da, genellikle Galileo ile 

başlatıldığı söylenir. Ayrıca metot fikrinin, onyedinci ve onsekizinci yüzyıllarda, 

felsefenin bilimsel olmak için kendini nasıl yönlendirmesi gerektiği sorusuna bağlı 

olarak geliştirildiği anlatılır. Bu kaygı, Descartes‘ın Metot Üzerine Konuşma‘sında 

açıkça görüleceği gibi, Newton da doğa felsefesinin inceleme nesnelerini daraltmaya 

çalışarak bu soruna katkıda bulunmuştur.
50

 Buna göre Vico döneminde temelleri 

sağlam bir bilim kurabilmek, bu bilimin güvenilirliğini sağlayacak bir yöntem 

belirlemekle ilişkilidir. 

Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘inin bir bilim olabilmesi açısından uygulanabilirliğini 

de özellikle Yeniçağın bilim anlayışı bağlamında tartışmak gerekmektedir. Vico, 

biliminin, tıpkı filozofların kendi doktrinlerini uyguladıkları gibi, akademilerde 

uygulanabileceğini söylemiştir. Bu bilimin uygulaması için yapılması gereken şey, 

zihinlerin keskin ve zeki olduğu zamanlardan, eskiye, Yeni Bilim’in başında 

resmedilen sayfaya geri dönmektir. Vico‘ya göre bu da, filozofların mezhepleri ile 

birlikte, akademileri gerektirir.
51

 Vico, bu akademilerde gençlere, insanlar tarafından 

yapılmış olan sivil dünyanın yani toplumsal-kültürel alanın, insanların madde ve 

formuna sahip olduğunun öğretilmesini önermektedir. Bununla uyumlu olarak sivil 

dünyayı oluşturan iki ilkeden biri, bedenimiz gibi bir tabiata ve özelliklere sahip olan 

madde, diğeri ise, akılsal ruhumuzun özelliklerine sahip olan formdur.
52

 

Vico, madde-form ikiliğinin insanlık dünyasındaki yansımasını da şöyle 

açıklamıştır : İlahi öğüde ve değere sahip olmayan insanlar ulusların dünyasının 

bedeni olan maddedir, yani henüz biçim almamış maddedir. Bu durumda Vico‘ya 

göre toplumsal alanda kaos yani vahşilik oluşur. Bu kaos durumu, maddenin kusurlu 

olma, biçimsiz olma, bölünebilir olma, karanlık olma, devingen olma özelliklerini 
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içerir.
53

 Bu durum tümüyle, maddenin form olmadan bir düzensizlik içermesinden 

kaynaklanır. Vico, ulusların dünyasını şekillendiren maddenin form ile buluşmasını 

sağlayan güç olarak inayeti kabul etmiş olmalıdır. Vico, ulusların dünyasının 

formunu veya zihnini oluşturanların, formun mükemmel olma özelliği dolayısıyla, 

kendilerine ve başkalarına nasihat edebilen ve onları savunabilen bilge ve güçlü 

insanlar olduğunu söyler. Bunlar, formun aydınlık olma, bölünemez olma, sebatkar 

olma, ‗‘aynı‘‘ olma, düzenli olma özelliklerini içerirler.
54

 Vico, madde-form örneği 

üzerinden kültürel dünyaya anlam yüklemekte ve biliminin inceleme alanının 

özelliklerini sunmaktadır. 

Vico‘nun, biliminin uygulama alanı ile ilgili bir başka iddiası ise, bu bilimin 

gençlere öğretilmesinin, onların ahlaki gelişimine katkıda bulunmasıdır. Ona göre 

gençler, ‗‘Yeni Bilim‘‘in uygulanması ile iyi eyleme yöneltilecekler, bu bilim 

gençleri kendileri ve ulusları için şeref, zafer, mutluluk ve fazilet yolundan gitmeye 

yönlendirecektir.
55

 Böylelikle Vico, bu bilime ahlaki bir özellik de yüklemiş 

olmaktadır.  

Vico, Yeni Bilim’de kültürel dünyanın oluşum aşamalarını bütünlüklü olarak 

inceleme çabası gütmüş, bilimi için bir yöntem geliştirmiş, bu kültür dünyasını insan 

zihninin ürünleri olarak betimlemiş ve bu alanda doğa bilimlerinden daha sağlam 

bilgiye ulaşılabileceğini ve bu bilimin uygulanabilirliğini göstermeye çalışmıştır. 

Bütün bunlar onun, tarih biliminin epistemolojisi ile ilgili sorunları da tartıştığını 

göstermektedir. Bu sorunlardan en önemlisi, tarihsel bilginin güvenilirliği sorunudur 

ve Vico, en temelde bu soruna bir çözüm getirebilmek ve tarih bilimini doğa 

bilimleri karşısında sağlam bir bilim olarak temellendirebilmek amacıyla  ‗‘Yeni 

Bilim‘‘ tasarımını ortaya koymuştur. 

Bütün bunlardan sonra Vico‘nun, tarih felsefesinin iki alanına da hizmet eden 

sorunlar yumağı ile yeni bir bilim oluşturma amacı doğrultusunda hareket ettiğini 

söyleyebilir ve tarih biliminin epistemolojisiyle ilgili olarak yöntem sorununa nasıl 

yaklaştığını ve bu bilimin yöntemini nasıl temellendirdiğini görebiliriz.  
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3.2. Yeni Bilim’in Yöntemi 

Bu bölümdeki amacımız, Vico‘nun yeni bir bilim olarak kurmak istediği 

‗evrensel sonsuz tarih’ için nasıl bir yöntem belirlediğini açıklamaktır. Vico, Yeni 

Bilim‘in 1725‘teki ilk baskısından önce, 1709‘da yayınlanmış olan, On the Study 

Methods of Our Time veya orijinal ismi ile De Nostri Temporis Studiorum Ratione 

[Zamanımızın Çalışma Metotları Üzerine] adlı kitabında yöntem sorununu 

tartıştığını görmekteyiz. Ancak bizim bu çalışmadaki amacımız, Yeni Bilim‘in 

yöntemini açıklamak olduğundan, söz konusu kitaptan yalnız Vico‘nun yöntemi nasıl 

tanımladığı konusunda faydalanılmış, bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi, 

temel kaynak olarak Yeni Bilim kullanılmıştır. 

Yeni Bilim‘in yöntemine ilişkin bu açıklama denemesi, iki kısımdan oluşacak, 

ilk kısımda Vico‘nun yöntem tanımı ve yöntemin unsurları, ikinci kısımda ise 

döneminin bilim anlayışı [fizik bilimler veya doğa bilimleri] karşısında, önerdiği 

yeni bilimin güvenilirliğini nasıl sağladığı üzerinde durulacaktır.  

Yeni Bilim‘in yöntemini incelemeye geçmeden önce, bu bölümün konusunu 

oluşturan ‗‘yöntem‘‘ terimine ilişkin şu tanımlamaları verebiliriz: 

 Cemal Yıldırım‘a göre yöntem, genelde belli bir amaca ulaşmak ya da bir 

problem çözmek için tutulan yol, kullanılan işlemdir. Bilimde ise, olguları belirleme, 

açıklama ve açıklayıcı hipotez veya kuramları olgulara giderek yorumlama 

tutumudur.
56

 

A.Bıçak‘a göre ise yöntem, ele alınan herhangi bir konuda, güvenilir sonuçlar 

elde etmek için uygulanan plan ya da gidilen yoldur.
57

 

Caws‘a göre ise, ―metot‘‘ veya ‗‘yöntem‘‘ terimi tam olarak ‗‘bir yolu takip 

etmek‘‘ anlamında kullanılmaktadır ve bu terim, belirli bir sonuca ulaşmak için, 

belirli bir düzende verilmesi gereken adımların özelliklerini belirler.‖
58

 

Bilimin amacı, belli bir olguya ilişkin sağlam bilgiye ulaşma olarak 

tanımlandığında, yöntemin her bilim için vazgeçilmez bir önem taşıdığı da ortaya 

çıkmaktadır. Cemal Yıldırım, bilimsel yöntemi, bilginlerin ortaklaşa kullandıkları 

betimleme ve açıklama yollarını kapsayan, bir yanı ile eylemsel, öbür yanı ile 
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düşünsel bir süreç olarak tanımlamıştır.
59

 Vico için ise yöntem, bizi tarihsel varlık 

alanına ilişkin açıklamalara ve bu alanda güvenilir bilgiye ulaştıracak olan yoldur. 

Bu bölümdeki incelememiz, yeni bir bilim kurma amacındaki Vico‘nun bunu 

bilimsel yöntem tanımına ne derece uygun bir şekilde yaptığını ve bu bilim için 

belirlediği yöntemin ne olduğunu anlamayı hedeflemektedir. 

 

3.2.1. Yöntem ve Yöntem Unsurları 

Vico‘nun, yöntemi nasıl temellendirdiğini, yukarıda sözünü ettiğimiz, 

‘’Zamanımızın Çalışma Metotları Üzerine’’ adlı eserini incelediğimizde anlıyoruz. 

Vico, bu eserinde, ilkçağ ile modern dönemin bilginlerinin temel öğrenme 

yöntemleri konusundaki kaygılarının neler olduğunu karşılaştırmalı olarak aktarmaya 

çalışmıştır. O, modern dönem bilginlerinin, ilkçağda habersiz olunan pek çok şeyi 

keşfettiklerini, eskilerin ise, modernlerce bilinemeyen çok şeyi bildiklerini söylemiş 

ve hangi araştırma yönteminin daha güvenilir olduğunu tartışmıştır.
60

 Bu yüzden 

onun buradaki amacı, kendi döneminin ve eskilerin metodlarındaki eksiklikleri 

eleştirmek değil, sadece karşılaştırmalı bir inceleme yapmak ve buradan yola çıkarak 

güvenilir bilgiye bizi ulaştıracak olan yolu keşfedebilmektir.
61

 Bu açıdan yönteme 

ilişkin bu araştırma, aynı zamanda bir tarih çalışması olarak görülebilir. Vico bu 

eserinde, yöntem hakkında şunları söylemiştir: 

 

―Her metodun, üç şeyden ibaret olduğu söylenebilir : araçlar, tamamlayıcı araçlar, 

öngörülen hedefler. Araçlar, işlemlerin sistematik ve düzenli bir sırasını gerektirir ve 

içerir; çırak, uygun bir çalışmadan sonra, belirli bir sanat veya bilimin idaresini 

üstlenip, onda uygun ve düzenli bir biçime ulaşmalıdır. Araçlar, öğrenme işi için 

öncüldür ; tamamlayıcı araçlar ve usuller görevle beraber gelir. Öngörülen hedeflere 

gelince, her ne kadar onun başarısı öğrenme sürecini takip etse de, ne öğrenme 

sürecinin başında ne de öğrenme süreci esnasında öğrencinin gözünden kaçmaz.‖
62

 

 

Vico‘nun yöntem hakkındaki bu nitelendirmesi, her yöntemde olması gereken 

üç temel öğeyi içerir. Ancak Vico‘nun Yeni Bilim’i incelendiğinde, yöntemin üç 
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temel öğesi dışındaki alt öğelerin, incelenen bilim veya sanata göre değişiklik 

göstermesi gerektiği yargısına ulaşıyoruz. O, Aristoteles‘i takip ederek, yöntemin 

bilimlerin yapısına uygun olması gerektiğini savunmaktadır. Gadamer, Aristoteles‘e 

göre, tek bir yöntem fikrinin, incelenecek nesneyle temasa dahi gelinmeden 

belirlenmiş bir yöntem fikrinin, tehlikeli bir soyutlama olduğunu; çünkü nesneye 

ulaşacak yöntemi belirleyen şeyin, nesnenin kendisi olması gerektiğini 

anlatmaktadır.
63

 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik‘te de bu düşüncesini dile getirir ve 

her araştırmada, konunun yapısına bağlı bilgilerin elde edileceğini savunur.
64

 

Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘inin nesnesi insandır ve insan kendi tarihine yönelirken, bu 

incelemenin yöntemini kendisi kurar ve tarihini yeniden canlandırmış olur.  

B. Dellaloğlu, Vico‘nun metodun her bilimin yapısına uygun olarak 

belirlenmesi gerektiği düşüncesinin kartezyen düşünceye karşı bir eleştiri niteliği 

taşıdığını söyleyerek bunu şöyle açıklamıştır: 

 

―Vico, Descartes‘ın yöntemi, apaçık geometrik kanıtlamadan kaynaklanan bir tür 

kesinliğin araştırılmasına indirgemesine karşı çıkar. Vico‘nun eleştirisine göre, 

insanın bilgeliği her zaman ve her yerde aynı olmak bir yana, ele aldığı nesne 

alanına göre farklılık gösterir. Kartezyen düşüncenin yöntem olarak adlandırdığı 

şey, yalnızca onun bir türüdür : Geometrik yöntem. Ancak işin doğrusu, ilgilenilen 

konu kadar farklı yöntemlerin varlığını kabul etmektir. Kartezyen yöntem, 

matematik dışında bir alana uygulandığında soyut hale gelir ve hakikat ile kesinliği 

birbirine karıştırır.‖
65

 

 

Buradan hareketle, Vico için yöntemin, her bilgi alanı için ayrı aletler ve 

yardımcı aletler ile belirlenen bir yapısı olduğunu ve onun düşüncesine göre, kültürel 

varlık alanındaki çok biçimliliğin kendine has bir yöntemi gerektirdiğini 

söyleyebiliriz. Vico‘nun yukarıdaki temellendirmesine geri dönecek olursak, o, bir 

metodun araçlarının neler olduğunu örneklerle şöyle açıklamaktadır: 

 

―Modern felsefede ―eleştiri‖ tüm bilim ve sanatların ortak aracıdır. Geometrinin 

aracı ―analiz‖; fiziğinki ise geometri ve geometrik metoddur (ve belli bir bağlamda 
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modern mekanik). Tıbbın aracı kimya ve onun dalı olan farmakolojik kimyadır. 

Anatominin aracı mikroskop, astronomininki teleskop, coğrafyanınki ise gemici 

pusulasıdır.‖
66

 

 

Modern felsefede eleştiriyi temel araç olarak gören Vico‘nun yönteminde de 

eleştirinin önemli bir rolü vardır. Nitekim ‗‘Yeni Bilim‘‘, bir tarih bilimi olarak 

kurulmak istenmektedir. Eleştiri, bir bilimsel yöntemin temel unsurları arasındadır. 

Vico için de ‗‘Yeni Bilim‘‘in, doğa bilimleri karşısında yer almasını sağlayan 

unsurlardan biridir. Zira kültürel-tarihsel alanda olayların tekrarlanırlığı mümkün 

olmadığından, deneyden gelecek güvenilirliğin yerini, sıkı bir eleştiri süreci 

dolduracaktır. Bıçak, tarih bilgisinin güvenilirliği açısından eleştirinin rolünü şöyle 

açıklamaktadır: 

 

―Tarih bilgisinde sorun, bir defalık olayı, bütün çerçevesiyle ele alıp, onun hakkında 

en güvenilir bilgileri vermektir. Güvenilirlik, belgelerle sağlanır. Ancak belgeleri 

hazırlayanların öznel tutumları çoğu kez önemli rol oynadığından, belgeler de 

tartışma konusu olmaktadır. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için, tarihçinin elinde 

sadece eleştiri vardır. Eleştirel bir tutum ve çok yönlü sorgulama, güvenilir tarih 

bilgisi için taban oluşturur.‖
67

 

 

Vico için de tarihsel olgulara ilişkin sorgulama ve eleştiri, ‗‘Yeni Bilim‘‘in 

güvenilirliğini sağlayacak metodun yapıtaşları arasındadır. Tarih araştırmalarında 

eleştirinin rolü, analitik tarih felsefesinin temel tartışma konuları arasındadır. 

Eleştirinin yöntem açısından önemine Yeni Bilim‘in yöntemi bağlamında yeniden 

değineceğiz.  

Vico‘nun yukarıdaki yöntem tanımına göre, bir metodun tamamlayıcı, başka 

deyişle yardımcı araçları ise, araştırılan konuyla ilgili olarak zihnin çalışma tarzını 

belirleyecek yardımcı elemanlar olarak tanımlanmaktadır. Vico bunu şöyle 

açıklamaktadır: 

 

――Tamamlayıcı araçlar‘‘a gelince, ben bunların arasına, eskilerin nesnel sağduyuya 

katmaya alıştıkları sistematik kuralları düzenli bir şekilde azaltanları ekliyorum. 
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Tamamlayıcı araçlar ayrıca, edebiyat ve sanat eserleridir, bunların mükemmellikleri 

onları kusursuzluğun modelleri olarak belirler.‖
68

 

 

Vico burada ‗‘araç‘‘ terimini, incelenen alanı anlamaya yardımcı unsular 

anlamında kullanmaktadır. Bu yardımcı araçlar, inceleme nesnesini anlamada bir 

basamak durumundadırlar. Örneğin, Yeni Bilim için yardımcı araçlar Vico‘nun 

deyimiyle şiirsel döneme ait unsurlar olan mitoslar, fabllar gibi ilk tarihsel 

örneklerdir.  

Vico‘nun, yönteme ilişkin tanımının son öğesi, tüm entelektüel arayışların 

amacı, hepsinde göz önünde tutulan, peşinden koşulan ve hepsi tarafından 

onurlandırılan şey olarak ‗‘hakikat arayışı‘‘dır.
69

 Bu arayışın Yeni Bilim için önemi, 

sonuca ulaşılabilecek bir arayış olmasıdır. Vico‘nun bilim anlayışıyla ilgili bölümde 

de söz ettiğimiz gibi, hakikat arayışı, ona göre kültürel-tarihsel varlık alanında sonuç 

verir. 

Vico‘nun yönteme ilişkin bu değerlendirmesinden hareketle, onun, doğa 

bilimleri olarak anılan tüm disiplinlerin değerini ve eleştirel metodun bu disiplinler 

açısından önemini reddetmemekle birlikte, bunlar karşısında insan bilimlerinin ve bu 

bilimlerde uygulanabilecek metotların varlığını savunmak istediğini söyleyebiliriz. 

Bu durum, onun dönemin bilim anlayışına bakışının da bir göstergesidir. O, 

döneminin bilim anlayışını yöntem açısından belli yönlerden eksik bulduğu 

izlenimini verir ve bu bilim anlayışını şöyle eleştirir: 

 

―Zamanımızda, bizim entelektüel çabamızın tek hedefi, hakikattir, tüm gücümüzü 

fiziksel olayların araştırılmasına adıyoruz, çünkü onların doğası kesin 

gözükmektedir; ancak bizim başarısızlığımız, insanın iradesinin özgürlüğünü 

açıklamanın güçlüğünden dolayı, insan doğası konusunda araştırma yapmak 

hususundadır.‖
70

 

 

Bu pasajdan hareketle yine şunu söyleyebiliriz ki, Vico için hakikat 

araştırması çift yönlü olmalı, yalnız doğaya değil, bunun yanında ve hatta esas olarak 

insana yönelmelidir. Vico, sonsuz hakikatlerin, fizik doğanın üzerinde olduğunu 
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savunur çünkü doğada her şey değişken ve kaypaktır. Ona göre süreklilik ve uyumun 

alanı, sosyal alandır. O uyumun, iyilik ile doğruluk arasında ortaya çıktığını söyler; 

bunlar, mahiyet ve özellikler açısından aynı niteliktedirler. Bu nedenle aslında insan 

eylemleri de gözünü sonsuz hakikate dikmiştir. Ona göre insan düz bir çizgide yol 

alamadığında, dolambaçlı yolları takip etmeyi başarır ve zaman içinde, eylemlerinde 

şeylerin doğası izin verdiği ölçüde yararlı olanı sağlamaya çalışır.
71

 İnsanın 

bencilliğini bir kenara atıp iyi olana ulaşmaya çalışması, bir ortak iyiye yönelmesi, 

onu hakikate yaklaştırır. Bu nedenle Vico için sonsuz hakikatler alanı, fizik doğa 

değil, insanın ürettiği kültürel alandır. Doğadaki uyumsuzluk, bu alanda uyuma 

dönüşür. Vico Yeni Bilim‘de, sivil toplum dünyasının kesinlikle insanlar tarafından 

yapıldığını ve bu yüzden bu dünyanın ilkelerinin de insan zihninde bulunduğunu 

vurgulamaktadır.
72

 Bu nedenle Vico‘ya göre insanın ürettiği bu sivil toplum 

dünyasına, kültürel alana yönelen, insan doğası hakkında araştırma yapan bir bilim 

mümkündür ve bu tarih temelli ‗‘Yeni Bilim‘‘in, insan zihninde saklı olan ilkeleri 

ortaya çıkarabilecek, kendine özgü bir yöntemi olmalıdır. 

 

3.2.2. Doğa Bilimleri Karşısında ‘’Yeni Bilim’’in Güvenilirliği Nasıl 

Bir Yöntemle Sağlanacaktır? 

Bu kısımda Vico‘nun, doğa bilimlerine bir alternatif olarak önerdiği ‗‘Yeni 

Bilim‘‘i nasıl bir yöntemle kurmak istediğini tartışacağız. Vico‘nun yönteme ilişkin 

yukarıda söz ettiğimiz tanımlamasının ‗‘Yeni Bilim‘‘e uygulanmış halinde, eleştirel 

yöntem temel araç; mitoloji, tamamlayıcı araçlardan biri; kültürel-tarihsel varlık 

alanında genelgeçer ilkeler bulmak, hakikate ulaşmak ise öngörülen hedef veya temel 

amaç olarak yorumlanabilir.  

Vico‘nun yönteminde bu araçların dışında başka bazı özellikler de 

içerilmektedir. İnceleyeceğimiz bu özellikler, Vico‘nun yöntem anlayışını, onun bilgi 

ve bilim anlayışından ayrı düşünemeyeceğimizi ortaya çıkarmaktadır. Yöntem, 

bilginin güvenilirliğini sağlayacaktır ve Vico için bilginin güvenilirliği, onun 

yapılmış olması ile ilişkilidir. Yeni Bilim‘in ‗‘Yöntem‘‘ kısmında Vico‘nun temel 
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kaygısı, bilim anlayışından söz ederken, tarih felsefesinin analitik kolu ile ilgili 

sorunlardan biri olan, bilginin başlangıcını nerede ve ne zaman bulduğu sorusunun 

cevabını buldurabilecek bir yol belirlemektir. Bu da, yöntemin temel ilkesini belirler. 

Bu ilke, bilimlerin, araştırdıkları alana ilişkin bilgilerin en başına dönmesi 

gerektiğidir. Vico bunu şu aksiyomla dile getirmiştir :  

‘’Doktrinler, başlangıçlarını konularının başladığı yerden almalıdır.’’
73

 

Vico, yöntemin asıl konunun başladığı yerden hareket etmesi gerektiğini söyleyerek, 

en geriden başlamayı önermiş olur. Yeni Bilim açısından en geriye gitmek demek, 

kronolojik tabloda da görüldüğü gibi, tufan sonrasına dönmek demektir ; yani, 

dünyaya fırlatılmış olan insanların –Vico‘nun deyimiyle gentillerin ataları olan 

devlerin- ilk düşünmeye başladıkları zamana geri gidilmelidir. Bu nedenle de Vico, 

aslında çok zor bir araştırma yöntemi uyguladığını belirtmiştir. Zira bu yönteme göre 

bilginin başlangıcını bulabilmek için o, sahip olduğu modern tabiattan, hayal etmenin 

ve kavramanın güç olduğu vahşi ve yabani tabiatlara inmek zorunda kaldığını ve 

bunun için büyük bir çaba sarfederek yirmi yıl süren bir araştırma yaptığını 

söylemiştir.74 Onun bu çabası da, hem yönteminde eleştiri ve gözlemin rolünü ortaya 

koymakta ve hem de her araştırma alanının kendi konusuna uygun bir yöntem 

belirlemesi gerektiği şeklindeki düşüncesini destekler görünmektedir. Yöntemin bu 

ilkesi aynı zamanda, tarih biliminin epistemolojisinin sorun alanına girer. Analitik 

tarih felsefesinin en önemli sorunlarından biri olan bilginin güvenilirliği için 

Vico‘nun bu yöntem ilkesi, bir ilk adım niteliğindedir. Ancak bu ilke, bizi köken 

sorununa da götürdüğünden aynı zamanda tarih metafiziklerinin sorun alanı ile 

ilişkilidir. 

‗’Yeni Bilim’’ için uygulanacak yöntem, insan doğasına uygun olmalıdır. 

‗‘Yeni Bilim‘‘, insanın kültürel bir varlık olarak tarihsel süreçte kendini 

gerçekleştirmesini incelediğinden, insanın kültürel alanı oluşturmasında belirleyici 

olan özellikleri göz önüne alınarak hareket edilmelidir. Sözgelimi, insana dair bu 

araştırmada, insanın doğası gereği bencil olduğu akılda tutulmalıdır. Vico‘nun 

metodolojik kaygıları açısından insanın bencilliğine önem vermesi, bizi bilginin 

kökenine ulaştırması açısından ve ayrıca, araştırma alanının nesnesine uygun bir 
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yöntemle hareket etmesi gerektiği fikrine bağlı olduğundan tarih epistemolojisinin 

sorun alanına girmektedir. İnsanın bencilliği sorunu, Vico‘nun yönteminde tarihsel 

olgularda nedenselliğin açıklanması konusunda da önem taşır çünkü Yeni Bilim‘de 

insanlaşma süreci, buradan yola çıkılarak ve sebep-sonuç ilişkileri ile açıklanmıştır. 

Bu yönüyle de yine bu sorun bizi tarih epistemolojisine yönlendirmektedir. Bu 

sorunun bir başka yönü ise, ‗‘Yeni Bilim‘‘in temel ilkelerinin kurulması ile bağlantılı 

oluşudur. Zira insan kendi bencilliğini tek başına aşamaz, bu konuda belirleyici bir 

güce ihtiyaç duyar. Vico‘nun bilim anlayışı ile ilgili kısımda aktardığımız gibi, 

insanın benmerkezciliği aşıp ölçülü olmasını sağlayan conatus [irade], Tanrı 

korkusundan sonra ortaya çıkar. Tanrı korkusu da, Yeni Bilim‘in ilkelerinin yani din, 

evlilik ve ölülerin gömülmesinin ortaya çıkmasında en etkili unsur, hareket ettirici 

nedendir. Bu ilkelerinse, Yeni Bilim‘in aksiyomları ile birlikte yöntemin önemli 

unsurlarından tutarlılığı sağladığını söyleyebiliriz; çünkü Vico, gentillerin tarihini bu 

ilkelerden hareketle ve bir gelişme modeli içinde anlatmaktadır. Tarih biliminin 

yönteminde tutarlılık sorunu ve ilke meselesi, yine tarih epistemolojileri açısından 

tartışılan sorunlardır. İlke sorununun, köken ve gaye ile bağlantılı oluşu aynı 

zamanda tarih metafiziklerinin alanına girmesine de sebep olmaktadır. Bu açıdan 

Vico‘nun yönteminin bu özelliğinin, büyük ölçüde analitik tarih felsefesinin ama 

aynı zamanda insanın kötülüğü, Tanrı‘nın rolü, irade, köken gibi çeşitli sorunlarla 

ilişkisi açısından da tarih metafiziklerinin alanına girdiği söylenebilir. 

Model belirleme, Vico‘nun yönteminin bir diğer özelliğidir. O, bir model 

olarak sunduğu gentil ulusların,  iradenin gelişmesiyle sosyallik düzeyine ulaşması 

sürecini, ‗‘Yeni Bilim‘‘in üç temel ilkesi olarak belirlediği din, evlilik ve ölü gömme 

ile ilişkilendirmiştir. Bu nedenle, insanın tarih içinde kendisini gerçekleştirme 

sürecini araştıran ve bunun için ilkin bilginin başlangıcını bulmaya yönelen ‗‘Yeni 

Bilim‘‘in yöntemi, Tanrı korkusunun ilk başladığı andan itibaren adım adım 

ilerleyerek uluslar arasındaki ortak sosyal etkenleri bulmak şeklinde geliştirilmelidir. 

Bu durum araştırmayı, tarih metafiziklerinin bir önceki kısımda açıkladığımız 

ilerleme ve çöküş, amaçlılık, tarihte aklın rolü gibi sorun alanlarına yöneltmektedir. 

Ancak, metot açısından modelin önemi, özellikle tarihsel olaylar arasındaki 

ilişkilerin belirlenmesi ve bilginin güvenilirliği sorunları ile ilgisi açısından da 

araştımayı, tarih epistemolojisi ile bağlantılandırmaktadır. Model belirleme, tarih 
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araştırmalarında önemli bir yöntem özelliğidir ve başka bazı yardımcı özelliklerle 

birlikte ilerler. Vico‘nun yöntemi açısından bakıldığında model belirleme ile birlikte 

ele alınabilecek özelliklerden biri, tümevarımsal yöntemdir. 

Tümevarım, gentil uluslar modeline ilişkin verilerin derlenmesinde 

kullanılacak yöntem unsurudur. Bu yöntemde kullanılacak yol gösterici model olarak 

Vico, gentil uluslar olarak adlandırdığı kabile topluluklarını, insanlık dışı dönemden 

başlayarak, aşamalı olarak incelemeyi belirlemiştir. Bu araştırmada, Tanrı korkusu 

aracılığıyla insanın düşünmeye başlamasından, yani başlangıç noktasından, 

tümevarımsal bir yöntem ile tarihsel-kültürel varlık alanına ilişkin genel-geçer 

bilgilere ulaşılabilecektir.
75

 Bu genelgeçer yargılara varmada, birbirini tanımayan 

uluslarda ortak olan ilkeler –evlilik, din, ölülerin gömülmesi ve başka bazı kurumlar- 

ile yöntemin felsefi-filololik araştırma gibi yardımcı unsurları da rol oynamaktadır. 

Tümevarım, ideal sonsuz tarihin betimlenmesinde yardımcı olacak yöntem 

unsurudur. Burada, Vico‘nun tümevarımı içeren bir yöntemi uygulamak istediği 

alanın özellikleri de önem taşır. Bu özellikler, onun bilgi anlayışı aracılığıyla 

kavranabilir. ‗‘Yeni Bilim‘‘in inceleme nesnesi, insan tarafından yaratılmış tarihsel 

dünyadır. Vico için yaratma ve bilme aynı şeydir ve insan, kendi yaratıları üzerine 

düşünürken, Tanrı‘yı taklit eder. Collingwood, Vico‘nun bu düşüncesini şöyle 

açıklamaktadır: 

 

―Bir şeyi doğru olarak bilmenin ve onu yalnızca algılamanın tersine, anlayabilmenin 

koşulu, onu bilenin kendisinin yapmış olmasıdır. Bu ilkeye göre doğayı ancak Tanrı 

kavrayabilir, ama matematiği insan kavrayabilir çünkü matematiksel düşüncenin 

nesneleri matematikçinin kurmuş olduğu kurmacalar ya da varsayımlardır.‖
76

 

 

Collingwood‘un da aktardığı bu düşünce, kültürel-tarihsel varlık alanına ait 
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olguların, tümevarımsal bir yöntemle anlaşılabileceğini göstermektedir. Tarih 

alanının olgularının anlaşılması sorunu ise, analitik tarih felsefesinin sorun alanına 

girmekte ve bizi, kültür bilimlerinin yönteminde temel unsurlardan biri olan 

anlamaya ulaştırmaktadır. 

Anlama, Vico‘nun bilimsel yönteminin, bu bilim bir kültür bilimi olarak 

kurulmak istendiği için, temel özelliklerinden biridir. Daha sonra Dilthey‘ın da dile 

getireceği gibi, tarihsel varlık alanı, anlamaya dayalıdır. Matematiğin öğelerini kendi 

üretimi olduğu için anlayabilen bir zihnin, tarihsel olguları da yine aynı sebeple 

anlayabilmesi gerekir. Bu düşüncesi Vico‘nun, doğa bilimlerinin matematiğe dayalı 

yöntemini ve bu alanın güvenilirliğini tümüyle reddetmemekle birlikte, zihnin kendi 

üretimi olan eylemler alanına ilişkin sağlam bilgilere ulaşılabileceğini düşündüğünü 

göstermektedir. Çünkü ona göre, anlamanın gerçekleşeceği alan ne olursa olsun, 

insan tarafından yaratıldığı sürece o alana dair sağlam bilgilere ulaşılabilir. Vico‘nun 

temel amacı, güvenilir bir tarih bilimi oluşturmak olduğundan, bu düşünce, onun 

yöntemini de belirleyen temel fikirleri arasında yer almaktadır. K. Kuypers, 

Vico‘nun, ‗‘insan ancak kendi yarattığını bilebilir‘‘ anlayışını, Tanrı, yaratıcı olarak 

yarattığını bildiğinden, insanın da kendi dünyasında kendi yarattığını anlamak 

bakımından Tanrı‘ya eşdeğer olduğunu söyleyerek açıklamıştır
77

. D.Verene ise aynı 

anlayışı şöyle açıklamıştır: 

 

―Vico‘ya göre, biz, düşünme ve yapma aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğinde 

gerçek bilgiye sahip olabiliriz. İnsan, kendi tarihinin yapıcısı olarak, onu 

kavrayabilir : bilgi, eyleme eşittir.‖
78

 

 

Vico‘ya göre insanın kendi ürünlerini oluşturması, sorumluluğunu taşıdığı 

eylemlerde bulunması, bunları nedenleri ile kavrayabileceğini göstererek, bu bilimin 

güvenilirliğini sağlamaktadır. Kuypers, Vico‘nun bakış açısında, insanın, tarihsel-

kültürel (historicocultural) bir var oluşa sahip olduğunu ve bunun aynı zamanda 

tarihin ürünleri olarak bilimleri ve teknik bilimleri içerdiğini söylemektedir.
79

 Tarih 
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içinde, bilimler de dahil olmak üzere, insanın yarattıklarının genel ismi kültürdür ve 

‗‘Yeni Bilim‘‘ de, bu yaratıları inceleme amacı taşır. Kültürü oluşturan en önemli 

öğeler ise, kurumlardır. İşte bu yüzden Vico‘nun deyişiyle evrensel ilkeler üzerine 

kurulmaya çalışılan bu bilim, kurumları inceler. Bunu, Yeni Bilim‘in özelliklerinden 

söz ederken de açıklamıştık. Vico‘da ‘’Neyi bilebiliriz?’’ sorusunun yanıtı, insanın 

ürettikleri olduğundan kurumlar burada, hakkında sağlam bilgiye ulaşılabilecek olan 

kültürel tarihsel varlık alanının yapıtaşları olmaktadırlar. Burada kurumlara yönelik 

inceleme hem tarihin seyri, ilerleme ve çöküş ile ve hem de tarihin anlamı sorunu ile 

yakından ilişkilidir. Kurumlar, ortaya çıktıkları toplumun üyelerinin tarihe anlam 

yüklemesini sağlarken aynı zamanda Yeni Bilim‘de sunulan Tanrılar, Kahramanlar ve 

İnsanlar Çağı ile şekillenen tarih modelini de belirlerler. Bu anlamda kurumlar, tarih 

metafiziklerinin önemli sorunları arasında yer almaktadırlar. Vico‘nun yöntemini 

üzerine kurduğu ve kurumların oluşması ve dönüşmesine yönelik bu inceleme, yine 

toplumların kendilerini gerçekleştirmeleri açısından büyük rol oynayan bir başka 

kurum olan dil aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Burada dil ile ilişkili yöntem unsuru, 

felsefe-filoloji işbirliği şeklinde ortaya çıkar. Ancak felsefe-filoloji işbirliğinin 

metodolojik açıdan ne ifade ettiğine geçmeden önce, Vico‘nun, bu kurumları 

incelerken yaptığı üçlemelere değinmek gerekmektedir. 

Üçlemeler, Yeni Bilim‘in anlaşılması ve araştırmanın seyri açısından önem 

taşır. Vico, incelediği her kurumun Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı‘ndaki 

durumunu göstermek için, kurumların döngü sürecini üç tür üzerinden aktarmaktadır. 

Bu aktarım sırasında kavramlara ilişkin tanımlara ulaşmayı da sağlamaktadır. 

Ayrıca, Vico‘nun bu üçlemeleri tabiatların üç türünden başlatıp zamanların üç türü 

ile bitirdiği görülmektedir. Bu da insanlık tarihine ilişkin olan kavramlar ve kurumlar 

arasında hiyerarşik bir sıralama yaptığını göstermektedir. Ayrıca bu sıralamada, 

kavramlar ve kurumlar arasındaki anlamca ilişkinin de rolü vardır. Bu anlamca ilişki, 

tarih epistemolojisi açısından önem taşımaktadır. Vico, Yeni Bilim‘de ulusların üç tür 

tabiatından üç tür adetin, bu adetlerden gentillerin doğal hukukunun üç türünün ve 

bunlar sonucunda da yönetimlerin ve sonrasında devletlerin üç türünün oluştuğunu 

anlatmaktadır.
80

 Vico‘nun bu üçlü sıralamaları, kendi içlerinde bir birlik oluşturur ve 
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metodolojik açıdan konunun bütünlüğünün sağlanmasına, karşılaştırmanın önemine, 

tutarlılığa hizmet ederler; bu da tarihsel bilginin güvenilirliğinin dayanaklarını 

oluşturması açısından yine tarih epistemolojisinin sorun alanına girer. Vico, bu 

üçlemeleri yaparken bazı aksiyomlardan hareket etmiş ve bunları felsefi ve filolojik 

aksiyomlar olarak iki kısma ayırmıştır. 

Felsefi ve filolojik aksiyomlardan hareket edilmesi gerektiği, Vico‘nun 

kurumlara yönelen bu biliminin yönteminde önemli özelliklerden biridir. Bu felsefi 

ve filolojik aksiyomlar aynı zamanda, bir önceki kısımda söz ettiğimiz, Yeni Bilim’in 

özelliklerini oluşturmaktadırlar. Vico‘nun yönteminde kullanılacak aksiyomlardan 

felsefi olanlar; bu bilimin, evrensel kurumların kökenleri üzerine akıl yürüteceği
81

; 

bu bilimin, insani ideaların bir felsefesi olduğunun kabulü
82

; bu bilimin, ortaya çıkışı, 

gelişmesi ve olgunlaşması, düşmeye başlaması ve çöküşü bakımından her ulusun 

tarihiyle zaman içinde dönüşen ideal sonsuz bir tarih betimlemesi ve ulusların bu 

dünyasının kesinlikle insanlar tarafından yapılmış olduğunun ve onun dış 

görünüşünün bu nedenle bizim kendi zihnimizin değişmeleri içinde bulunduğunun 

kabulü
83

; bu bilimin, uluslarda adalet fikrinin ve ortak sağduyunun oluşmasını ve 

bunların otorite aracılığıyla düzene girmesini inceleyen bir otorite felsefesi 

olduğunun kabulüdür.
84

 

Vico‘nun, bu felsefi aksyomları takip etmesi gerektiğini söylediği filolojik 

aksiyomlar ise şöyle özetlenebilir : Bu bilimin inceleme nesnesi olan kurumların 

tarihlerini yansıtan ilk örnekler olarak mitolojiler alınacaktır
85

; duyguları açıklayan 

ve ifadeleri tüm özellikleriyle veren kahramansal sözcükler de bu kurumlarla 

uyumludur
86

; yerli dillerin etimolojileri de incelenmelidir çünkü bu diller bize 

kelimelerin işaret ettiği kurumların tarihini verir
87

; halk, gelenekleri uzun bir zaman 

boyunca ve tam olarak korumuş olduğundan, geleneklerin halka ait bir gerçeklik 

zeminine sahip oldukları kabul edilmelidir
88

; bilim yapmakta faydasız olan ilk çağın 
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fragmanlarının düzenlenmeleri gerekir.
89

 

Yöntemin gereği olarak felsefe-filoloji işbirliğinde aksiyomlar gelişigüzel 

kullanılmazlar, burada felsefenin önceliği söz konusudur. Vico‘ya göre felsefe, aklı 

temaşa eder, gerçekliğin kökenini araştırır; filolojiyse, insanın özgür seçimini 

belirleyen akla dikkat eder, buradan da kesinlik ile ilgili bilinç ortaya çıkar. Vico 

ayrıca filologlar derken, tüm gramercileri, tarihçileri, eleştirmenleri kast ettiğini 

söylemektedir. Ona göre bu kişiler hem kendi ülkelerindeki hem de yabancı 

ülkelerdeki adetleri, kanunları, savaşları, barışları, ticari ilişkileri, insanların dillerini 

ve eylemlerini incelerler.
90

 Bu çeşitli kurum ve kavramlar arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, tarih felsefesinin analitik yönü ile ilgilidir. 

Felsefe-filoloji işbirliğinin nedeni, kültür öğelerinin kendini dilde 

yansıtmasıdır. Bu, kültürel varlık alanının empirik yönüdür. Enrico de Mass, Vico‘da 

felsefe-filoloji ilişlisini kesinlik-gerçeklik ilişkisi olarak nitelendirmektedir.
91

Vico 

için empirik bilgiler alanı, kesinlik (certum) alanıdır. Filoloji, kesinlik alanından veri 

derlenmesini sağlar ve özellikle yöntemin gözlem ve belge toplama araçlarına hizmet 

eder. Felsefe ise bunlardan hareketle evrensel teoriler üreterek gerçeklik alanını 

yaratır. Yani, olgu ile gerçeklik birbirine dönüşür. Bu, verum-factum ilkesi olarak 

adlandırılmıştır. Löwith, verum-factum ilkesini şöyle açıklamıştır: Felsefi doğruluğa, 

her zaman dillerin, göreneklerin, yasaların ve kurumların insani dünyasında bize 

açılmış olan ‗‘filolojik‘‘ bir kesinlik olarak ulaşılabilir.
92

 Yani felsefe, tümevarımla, 

filolojinin yardımı ile incelediği tarihsel bilgiler alanından devşirdiği pratik 

olgulardan, genelgeçer bilgilere ulaşabilir. Bunun gerçekleşebilmesi de, kültürel 

dünyanın kurumlarının özelliklerinin derlendiği belgeler aracılığıyla olacaktır. 

Tarihsel olguların belgeler aracılığıyla temellendirilmesi, yine tarih bilgisinin 

güvenilirliği sorunu ile ilgili olarak, analitik tarih felsefesi ile bağlantılıdır. 

Belge toplama, tarihe dayalı bir bilimin kurulmasının en önemli 

araçlarındandır ve sunulan verilerin ispatına da hizmet eder. Vico‘nun yöntemi 

açısından, filolojinin kültür öğelerinin dildeki yansımalarını ele almanın yanı sıra bir 
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başka önemi, tarih biliminin sözlü ve yazılı belgelerle iş yapması açısından ortaya 

çıkmaktadır. Bu belgelerin incelenmesi, tarihsel olgunun ait olduğu topluluğun dilini 

ve buradan yola çıkarak da tüm kurumlarını, değerlerini ve kültürel geçmişini 

anlamada ipucu verir. Filolojinin yardımıyla anlaşılabilecek olan kültürel geçmişe 

ilişkin malzeme ise Vico‘ya göre, ilkin mitolojilerde ve fabllarda derlenmiştir. Ona 

göre biz, ilk insanların mitoslarını incelersek, onların kültür dünyalarına inebiliriz. 

Mitoslar, tarihçiye, geçmişi yeniden kurma ve anlama denemesinde yardımcı olan 

unsurlar, Vico‘nun yöntem anlayışına göre yardımcı araçlardır. Besim Dellaloğlu, 

mitin Vico açısından önemini şöyle açıklamıştır: 

 

―Mit, ilkel ve antik insanın kültür ve zihniyet kaydıdır. Bunun hem öznel hem de 

nesnel etnolojik değeri vardır. Öznel olarak, mit bize ilkel insanın nasıl 

düşündüğünü ve kendini nasıl ifade ettiğini anlatır. Nesnel olarak da, ilkel insanın 

toplumsal ve kültürel yaşamının temel nitelikleri mitler yoluyla izlenebilir. Vico‘ya 

göre, semantik ve etimolojik çözümleme yoluyla araştırmacı ilkel insanın tarih 

öncesini yeniden yapılandırabilir, çünkü mit, ilkel insanın yaşamının tarihsel 

olgularına alegorik biçimde de olsa göndermeler taşır.‖
93

 

 

E. Mass ise, Vico‘nun mitolojiye yöntem açısından bu kadar önem 

vermesinde Bacon‘ın etkisi olduğunu söylemekte ve Bacon‘ın da, 1609 tarihli eseri 

De Sapientia Veterum [The Wisdom of the Ancients – Eskilerin Hikmeti]‘da, 

geçmişin sessizliğini bozan şairlerin fablları arasından kayda geçirilmiş olanların 

bize kadar ulaşıp yaşadığını ve geçmişe ilişkin ipuçları verdiğini söylediğini 

aktarmaktadır.
94

 Bu konuda Bacon‘ın fikrini paylaşan Vico için mitolojiler ilk 

tarihsel belgelerdir ve felsefe-filoloji işbirliği ile geçmiş zamanın kayıtları olarak bu 

belgeler incelendiğinde, tarih bilgisi açısından önemli malzemeler derlenebilir.  

Belgelerin incelenmesi yöntemin iki ana unsuru ile ilişkilidir. Bunlardan biri, 

yukarıda söz ettiğimiz anlama, diğeriyse yorumlamadır. Vico için felsefe-filoloji 

işbirliği ile belgelerin incelenmesi, tarih bilgisinin kökeninin açıklanmasında da 

önem taşır ve bu bağlamda tarih felsefesinin epistemolojik yönünün sorun alanına 

girer. Ancak yorumlama, Vico‘nun düşüncesine göre ele alındığında aynı zamanda, 

tarih metafiziklerinin tartıştığı, tarihte aklın rolü sorunu ile ilişkilidir. İnsan burada, 
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kendi aklı aracılığıyla kurduğu tarihi, yine aklı aracılığıyla yeniden yorumlamaktadır. 

Vico‘ya göre tarih bilgisi, geçmişte yaratılmış şeylerin, tarihçilerin zihinlerinde 

yeniden kurulmasıyla kazanılmaktadır.
95

 Filolojinin yardımıyla belgeleri inceleyen 

tarihçi, geçmişin olaylarını refleksiyon yoluyla yeniden kurar, yeniden yorumlar. Bu 

yorumlama işi, felsefenin yardımıyla yapılır. Vico‘ya göre yoruma dayalı bu bilgiler 

güvenilmez değildir; çünkü insan, Tanrı‘nın kendisi gibi, kendi tarihsel gelişmesinin 

toplu işleyişinde hem biçimi hem maddeyi var eden gerçek bir yaratıcıdır.
96

 Bu 

yüzden tarihçi de, geçmiş olayları incelerken, zihninde o dönemin şartlarını 

tasarlama ve yorumlama becerisine her zaman sahiptir. Burada önemli olan, 

yorumlarda hem araştırmacının kendisinden, hem de uluslardan kaynaklanan 

önyargılara yer bırakılmamasıdır. Bıçak, tarihte anlamanın ve yorumun önemini 

şöyle açıklamaktadır: 

 

―Tarih olayının tam benzeri olmadığı için kendi içerisinde ve bir başına ele alınıp 

incelendiğinde, olayın anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Açıklama, doğa 

bilimlerinde genel ilkelere dayalı olarak iş gördüğünden, tarihte sınırlı bir görev 

üstlenmiştir. Tarihte açıklama yerine çoğu zaman anlama ve yorum görev 

yapmaktadır.‖
97

 

 

Vico, açıklamanın yapılamadığı bir alan olarak tarihsel varlık alanına ilişkin 

bilginin güvenilirliğinin yanı sıra, kolay anlaşılmasına da önem verir. Bunun için 

Yeni Bilim‘de anlamanın gerçekleşmesine yardımcı olacak iki unsura yer vermiştir: 

kitabın başında kullandığı resimli sayfa
98

  ve kronolojik tablo. Bu iki öğe, Vico‘nun 

doğa bilimleri karşısında sağlam bir kültür bilimi kurma çabasında kullandığı 

yöntemde konunun bütünlüğünü sağlamak açısından önem taşır ve bu açıdan tarih 

epistemolojisinin alanına girer. 

Resimli sayfa, Vico‘nun okuyucu için hazırladığı bir kılavuzdur. Bu resimde 

o, her bir kurumu bir obje ile ilişkilendirmiştir. ‘’Eserin Ana Fikri’’ni, böyle bir 

resim üzerinden aktarmak istemesi, onun ‗‘Yeni Bilim‘‘inin anlaşılması için uygun 

bir yöntem belirleme fikrinden hareket ettiğini göstermektedir. Resim, Yeni Bilim‘de 
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anlatılmak istenen gentil uluslar dünyasının temel kurumlarını alegorik olarak 

içermektedir. Resimde yer alan objelerin en önemlileri, metafiziği yansıtması için 

tasarlanmış olan ve şakaklarında kanat olan bayan figürü; bu figürün üzerinde 

durduğu ve fizik dünyayı temsil eden küre; metafiziğin göğsüne yansıyıp oradan da, 

şair olan ilk gentillerin atası olarak düşünülen Homeros heykeline ulaşan, üçgen 

içindeki gözden çıkan ışık; Tanrı‘yı ve inayetini temsil eden bir kürenin içindeki 

üçgen ve onun da içindeki gözdür. 

Vico, Yeni Bilim‘in ilk bölümünde, bu resimli sayfadan hareketle, metafizik, 

Homeros, Tanrı, inayet, fizik dünya gibi kitabın temel kavramları arasında 

sayabileceğimiz kavramların açıklamasını yapar. Çoğu tarih metafiziklerinin sorun 

alanına giren bu kavramların her biri, ‗‘Yeni Bilim‘‘in ve ona bağlı olarak 

kullanılacak yöntemin özelliklerini de yansıtmaktadır. Sözgelimi burada, metafiziğin 

yöntem açısından önemi, bize, bilginin başlangıcını ararken yardımcı olmasıdır, yani 

köken sorunu ile ilişkilidir. Vico‘ya göre Metafizik, gentiller arasında, gerçek insani 

düşüncenin ortaya çıkmasıyla oluşan insani fikirler tarihinden başlar ve nihayet, bize, 

sağlam duyu ve engin hayal gücüne sahip gentil ulusların ilk kurucularının ham 

zihinlerine inme imkanı verir.
99

 Onun bu düşüncesi, yöntemin ilk ayağı olarak 

belirlediği, bilginin başlangıcına inebilmek için, insanlar arasında düşüncenin ilk 

başladığı yere geri dönmek gerektiğini aktardığı aksiyomla ilgilidir : ‗‘Bilimler, asıl 

konularının başladığı yerde başlamalıdır.‘‘
100

 

Metafizik, bu bilime, asıl konunun başladığı yere, yani inceleme nesnesi 

olarak insanların ilk düşünmeye başladıkları zamana geri gitme konusunda bize 

yardımcı olurken, resmin bir başka önemli figürü olarak Homeros heykeli ise, 

insanlığın primitif dönemindeki şairliğe işaret eder ve bu şairlik açısından tarihsel 

olayların aktarıcısı olan ozanları temsil eder. Vico‘nun burada Homeros figürünü 

kullanması, onun, yönteminde mitolojiye ve fabllara büyük önem vermesinden ileri 

gelir. Homeros, gentillerin ilk dönemlerine ışık tutan ve o dönem insanlarını yansıtan 

bir simgedir ve söz konusu temsil ilişkisi ile yine köken sorununa ve aklın tarihteki 

rolüne işaret etmekle tarih metafiziklerinin tartışma alanına girmektedir.
101
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Vico‘nun ‗‘Yeni Bilim‘‘in yöntemi içinde yardımcı unsur olarak yer verdiği 

bu resimde üçgen içinde bir göz ile temsil edilen Tanrı ve Tanrısal Kayra veya inayet 

ise, onun hep bir kenarda tuttuğu ve bilginin başlangıcı açısından hareket ettirici bir 

neden olarak gördüğü kavramlardır. Bu nedenle, metafizikten destek alan bu ‗‘Yeni 

Bilim‘‘, Tanrısal inayeti safdışı bırakamaz. Zira bu inayet ile uluslar varlığa gelir ve 

varlıklarını sürdürürler.
102

 Vico, bu nedenle, ulusların kültürel düzenini inceleme 

nesnesi yapan ‗‘Yeni Bilim‘‘ini, akılsal sivil bir teoloji olarak adlandırmıştır.103 

‗‘Yeni Bilim‘‘in bu tanımı, akıl-irade ilişkisi, tarihin belirlenmişliği, kader gibi tarih 

metafiziklerinin pek çok sorununu içermektedir. 

Vico‘nun söz konusu resimde, metafiziği üzerinde tuttuğu fizik dünya ise, 

altından kısmen bir sunakla desteklenmiş, dengesiz bir görüntü sergilemektedir. 

Vico, bunun nedeni olarak, filozofların, şimdiye kadar fizik dünya içinde kendini 

gösteren inayetin, yalnızca bir yönüyle ilgilenmelerini göstermektedir. Halbuki 

inayetin kendini açıkladığı diğer alan, insanın gerçek tabiatını oluşturan sosyal 

alandır.
104

 Fizik dünyanın sunak tarafından tam olarak desteklenebilmesi için bu iki 

alanın –yukarıda da belirttiğimiz gibi- birlikte düşünülmesi gerekir. Hatta inayet, 

sosyal alanda kendini insana daha çok açar. Fizik dünyayı bu şekilde tasarlayarak 

Vico, fizik bilimlerin karşısında kültür bilimlerini sağlam temeller üzerine kurma 

amacını ön plana çıkarmakta ve biliminin inceleme alanını belirleyerek analitik tarih 

felsefesinin sorun alanına yönelmektedir. 

Vico‘nun Yeni Bilim‘de yapmaya çalıştığı araştırmanın alanının daha iyi 

anlaşılabilmesi için kullandığı bu resimde ayrıca, sosyal dünyanın farklı kurumlarını 

simgeleyen nesneler de anlatılmaktadır. Sözgelimi evlilik bir meşale ile; defin 

törenleri bir ölü külü vazosu ile; diller eski ve yeni Latin alfabesinden harflerle 

işaretlenmiş bir tablet ile; ilk devlet yapıları, otoriteyi temsil eden değnek demetleri 

ile ve benzeri pek çok kurum değişik objelerle temsil edilmiştir. Bu temsil ilişkisi, 

Vico‘nun hem amacı, hem yöntemi açısından önem taşır.  

Vico‘nun Yeni Bilim‘de yöntemsel bütünlüğü sağlamada kullandığı bir diğer 

araç olan kronolojik tablo ise, bütünlüğü sağlamanın yanı sıra bu bilimin inceleme 
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nesnesinin sınırlarını belirlemiştir. Bu tablo ayrıca, onun bir tarihçilik örneği sunma 

çabasının da göstergesi olabilir. Bu iki özellik açısından da kronolojik tablo, analitik 

tarih felsefesinin sorun alanına girer; çünkü bu alan, tarih bilgisinin özelliklerini 

tartışır ve Vico kronolojik tabloyu, tarih bilgisinin alanını belirlemek için kullanmış, 

bu tabloyu Mısırlıların üç çağ anlayışına bağlı kalarak düzenlemiştir. O, kronolojik 

tablonun amacını da şöyle açıklamıştır: 

 

―Bu Kronolojik Tablo, evrensel tufandan başlayıp İbranilerle devam ederek İkinci 

Kartaca Savaşı‘na kadar, eski uluslar olan Kaldeliler, İskitler, Fenikeliler, Mısırlılar, 

Grekler ve Romalıların dünyasını ana hatlarıyla çizer. Bu tabloda, bilginler 

topluluğu tarafından belli zamanlara ve yerlere tahsis edilmiş, büyük üne sahip 

insanlar ve onların yaptıkları da görülmektedir.‖
105

 

 

Vico‘nun kronolojik tabloda eski uluslara yer vermesi, onun bilginin 

başladığı zamana inme çabasının sonucu ve yöntemin nereden başlaması gerektiğinin 

göstergesi olduğu için de analitik tarih felsefesinin çalışma alanındadır. Kronolojik 

tablo, tufanla başlamakta ve Titus Livius‘un Roma tarihini başlattığı II. Kartaca 

Savaşı ile sona ermektedir. Bu tablo ile birlikte, şimdiye kadar sözü edilen tüm 

yöntem araçları, Vico‘nun temel amacının etkisini taşımaktadır: İnsanların ilk 

düşünmeye başladıkları zamana geri dönülerek o dönemin kültürel özelliklerini 

kavramak ve uluslar arasındaki ortak ilkeleri bulmak. Vico bu ortak ilkeleri ararken 

kullandığı yöntemi, üç çağ anlayışı ile de bağdaştırmıştır. O, Yeni Bilim‘de, inceleme 

nesnesi yaptığı alana ilişkin temel kurum ve kavramların, takip ettiğini söylediği 

Mısırlıların üç çağına –yani tanrılar, kahramanlar ve insanlar çağına- bağlı olarak 

gelişme aşamalarını vermektedir. Burada dil, adetler, hukuk sistemleri, yönetim 

biçimleri gibi kültürün pek çok öğesinin, üç çağ bağlamında incelenmesi, Vico‘nun 

yönteminde karşılaştırmaya önem verdiğini göstermektedir. Tarihsel olgular 

arasındaki bağlantıları bulmak ve sağlam açıklamalar yapmak için kullanılan 

karşılaştırma, analitik tarih felsefesinin tartıştığı metot sorunları açısından önem taşır.  

Karşılaştırma, Yeni Bilim‘de özellikle kurumlar üzerinden yürütülmüş ve 

birbirini tanımayan uluslar arasında ortak olan kurumlar araştırılmıştır. Örneğin 

Vico, kronolojik tablo üzerine notlarında, ilk ulusların bir karşılaştırmasını yapmakta 
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ve bu tabloya girmeye layık görülen uluslardan Kaldelilerin, diğer uluslardan daha 

eski olduklarını, özellikle de sundukları astronomik gözlemler vasıtasıyla övgüye 

değer olduklarını söylemektedir.
106

 Bundan daha da önemlisi o, ulusların kültürel 

dünyasını incelemeye başlarken ayrı tuttuğu İbraniler hakkında konuşurken, diğer 

uluslarla karşılaştırıldıklarında onların dünyadaki ve kutsal tarihteki ilk insanlar 

olduklarının kabul edilmesi gerektiğini bildirmektedir.
107

 

Vico, kurumları üç çağa bağlı olarak incelediği sistemi, tarihi biçimlendirme 

yolu olarak kullanmıştır. Buradan hareketle ortaya koyduğu ilkeler, evlilik, din ve 

ölü gömme törenleri olmuştur. Onun, ‗‘Yeni Bilim‘‘ini bu ilkeler üzerinden kurması 

ve ulusların sözü edilen üç çağ içinden geçerek bu ilkeleri sürdürdüklerini 

kanıtlamaya çalışması, metodolojik açıdan dikkate değerdir. Vico, ideal sonsuz tarih 

fikrini, tekrar edilemeyen bu alanda güvenilir bir bilgiye ulaşılabileceğini 

kanıtlamaya çalışarak desteklemiştir. İdeal sonsuz tarih, ulusların ortak kurum ve 

değerleri aracılığıyla açıklanır. Bilginin nerede ortaya çıktığını göstermeyi 

amaçlayan Vico, aşamalı olarak uluslarda gerçekleşen gelişmeyi de bu kurum ve 

değerleri karşılaştırarak vermiştir. Vico‘nun bu karşılaştırmayı yaparken, özellikle 

bilginin başlangıcı meselesine önem vermesinin sonucu olarak, yöntem açısından 

şiire verdiği rol de dikkate değerdir. 

 Vico‘nun şiir anlayışıyla ilgili kısımda, onun ‗‘poetik‘‘ terimini, ‗‘ilk olan‘‘ 

anlamında kullandığını bildirmiştik. Vico, bilginin kökenine ilişkin kaygısına bağlı 

olarak, Yeni Bilim‘de, şiirsellik (poetic-ilk durum) açısından dizilim gösteren bir 

bilimler sıralaması yapmıştır. Burada o, şiiri, yönteminde bir yardımcı unsur olarak 

kullanmıştır. Vico için şiir, sanatsal değerinin dışında, tarihsel bilginin aktarım ve 

aynı zamanda da keşif aracıdır. O, yukarıda belirttiğimiz gibi mitosları ve fablları 

tarihsel belgeler olarak görmüş ve bunları oluşturan ilk insanları da yaratıcı şairler 

olarak adlandırmıştır. Yani Vico için şiir hem bir sanat, hem de dilin ilk biçimini 

yansıtan bir aktarım aracıdır. O, şiir sanatından söz ederken, şiirsel dahiliğin 

kendisini geliştirmek için herhangi bir araca ihtiyaç duymadığını çünkü onun bir 

Tanrı vergisi olduğunu söylemektedir.
108

 Ona göre şairler, -ki bu şairler aynı 
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zamanda ulusların ilk tarihçileridir- ideal gerçekliğe, evrensel bir idea olarak 

hakikate gözlerini dikmişlerdir.
109

 Bu nedenle Vico şiire, ‗‘Yeni Bilim‘‘in de temel 

amacına hizmet edebilecek bir unsur olarak yöntemsel açıdan değer vermiştir. Onun 

kurumlara yönelirken kullandığı en önemli malzemenin dil olduğu, gerek filolojik 

araştırmaya, gerekse şiire verdiği önemle ortaya çıkmıştır. Ancak bu ilgi, bunlarla 

sınırlı kalmamıştır. Vico, özellikle bir öğretme yöntemi olarak retoriğe de ilgi 

duymuştur. 

Retorik, Vico‘nun bir anlamda Kartezyen yönteme alternatif olarak önerdiği 

bir öğrenme aracıdır. Vico‘nun bir hukukçu olarak retoriği göz ardı etmesi 

beklenemez; ancak onun matematiksel tanıtlama ile retoriği karşılaştırması ve ilki 

karşısında ikincisine değer vermesi önemlidir. O, Retorik Sanatı’nda, retoriğin 

öğretme metodu olarak rolüne değinmekte ve anlığın keskin bir deyiş duyulduğu 

zaman, hem kolay ve hızlı bir şekilde öğrenmesine, hem de güzelden haz almasına 

bir engel olmadığını söylemektedir. Bu anlamda retorik, tarihsel bilginin 

aktarılmasında etkili bir yöntemdir ve tarih bilgisinin epistemolojisi meselesi ile 

ilgilidir. Vico‘ya göre, matematiksel bir tanıtlamaya oranla, keskin bir deyişten daha 

fazla haz duyulması yalnız bu sebeple değildir, tam tersine onun şimdi sunduğu 

başka bir nedenledir; filozof, derste kendi başına hakikati keşfettiği zaman, 

dinleyiciye kendi dehasından haz alacak bir şey bırakmaz. Diğer taraftan hatip, 

keskin bir deyiş sunarak dinleyicilerin kendilerinin keşfedeceği bir güzel ortaya 

koyar ve dinleyici, hatibin ürettiği güzeli keşfeder. Böylelikle, o kendisinde deha 

görür ve keskin duyuştan, hatip tarafından sunulduğu oranda değil, kendisinin onu 

anlamış olduğu oranda haz alır.
110

 

Vico‘nun retoriğe ilişkin bu söylemi, yukarıda, tarih biliminin yönteminin en 

önemli ayaklarından biri olarak söz ettiğimiz ‗‘anlama‘‘ ile de bağlantılıdır. Vico için 

şairler ve ozanlar, tarihsel olaylara ilişkin ilk hikayelerin aktarıcılarıdır ve onların 

halk üzerindeki etkileri şüphesiz hitabetlerinin kuvveti ile ölçülebilir. Öte yandan, 

tarihi anlayabilmek için tarihçi, olayları kendi zamanının koşullarında değil, 

gerçekleştiği koşullar içinde düşünmelidir; ancak bu şekilde tarihsel olgular 
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anlaşılabilir. Retorik aracılığıyla dinleyici nasıl hatibin sunduğu bilgiyi kendi başına 

keşfetmiş gibi alıyor, kendisine gelen önermeyi yeniden kuruyorsa, tarihçi de tarihsel 

varlık alanından devşirdiğini yeniden kurar. Bu, tarih araştırmacısı için zor değildir, 

nitekim o zaten tarihin yapıcısıdır. Burada önemli olan tarihe ilişkin anlama ve 

yorumlama sürecinde hatalara düşülmemesidir. 

Vico anlama ve yorumun tarihsel bilginin güvenilirliğini sarsmaması için,  

yönteminden söz ederken bazı önyargılardan ve hatalardan kaçınılması gerektiğinin 

de altını çizmiş ve yine tarihsel bilginin güvenilirliği sorunu ile ilişkili bir biçimde, 

analitik tarih felsefesinin tartışma alanlarından birine değinmiştir. Vico‘nun, sağlam 

bir yöntem için dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak dile getirdiği iki önemli şey 

vardır: bunlardan ilki ulusların kibri, ikincisi ise bilginlerin kibridir.  

Vico, insan zihninin bir özelliği olarak, insanların, uzak ve bilinmeyen şeyler 

hakkında bir düşünce oluşturamadıklarında, onlar hakkında aşina olunan ve mevcut 

şeylerle hüküm verdiklerini söylemekte ve Yeni Bilim‘de bunu bir aksiyom olarak 

bildirmektedir.
111

 İşte, bilginlerin ve ulusların kibri, bu aksiyomdan türemiştir. Bu 

durum, güvenilir bilgiye ulaşmada tehlike oluşturmakta, hatalı yargılara sebep 

olmaktadır. Vico, bahsi geçen aksiyomuna dayanarak ulusların kibrini şöyle açıklar: 

 

―Bütün uluslar şu aynı kanıya sahiptir: Bütün diğer uluslardan önce o ulus, insan 

yaşamının rahatlıklarını icat etmiştir ve onun tarihi dünyanın ta başlangıcına kadar 

geri gider.‖
112

 

 

Tüm ulusların kendilerini dünyanın en eski ulusu olarak tanımlamaları ve 

keşfedilmiş kültürel öğelerin kendilerine ait olduğunu savunmaları, tarih biliminin 

güvenilirliğini sarsar. Bu nedenle tarihçi, ulusların bu kibrine karşı dikkatli hareket 

etmek ve belgeleri titizlikle incelemek durumundadır. Tarih biliminin güvenilirliğini 

tehlikeye atan bir başka şey ise, bilginlerin kibridir.  

Vico, bilginlerin kibrini, ‗‘bildikleri şeylerin dünya kadar eski olduğu 

kanısı‘‘ olarak tanımlamaktadır.
113

 Bilginlerin kibri, bize kayıtlı belgelerle 

ulaşmamış olan eskilerin hikmeti üzerine fikirleri dışlar ve bilgi eksikliğine neden 
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olur. Vico‘nun bilginlerin kibri olarak adlandırarak sunduğu bu tehlike, tarih 

alanında araştırmacının, olguları yeniden yorumlamasından kaynaklanır. Bu yorum 

aracılığıyla tarihçi elde ettiği veriyi değerlendirip yeniden kurarken, kendi dünya 

görüşünü de sıklıkla işe katar. Vico, tarih bilgisinin fizik bilgi karşısında savunusunu 

yaparken, bu sorunun farkındadır. Bıçak, bu sorunu şöyle temellendirmiştir: 

 

―Tarihçinin dünyagörüşü, yahut tarihe bakış açısı, tarih bilgisinin tabanının 

oluşturulmasında temel unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Dünyagörüşlerinin, bakış açılarının önemli rol oynamaları tarih bilgisindeki 

göreliliği ve parçalılığı beslemektedir. Araştırmacının, bilgide bu kadar etkin bir 

görev üstlenmesi, bu bilgi türünün nesnelliği hakkındaki sorunu daha da karmaşık 

hale getirmektedir.‖
114

 

 

Vico‘nun, ulusların ve bilginlerin kibrine ilişkin bu düşüncesi, günümüzde 

hala tarihçilik alanında sürdürülen önyargıları kapsamaktadır. Ancak güvenilir bir 

bilim kurma denemesinde, bu tip önyargılardan uzak durulmalıdır. Vico bu düşünce 

ile ayrıca, analitik tarih felsefesinin tartışma konuları arasında yer alan, bilimsel 

yöntemde objektifliğin gereğini yerine getirmeye çalışmıştır.  

Yeni Bilim‘in yöntemine ilişkin tüm bu verilerden hareketle Vico‘nun, doğa 

bilimleri karşısında savunmak istediği ve daha güvenilir bulduğu bir alana ilişkin bu 

bilimi, doğa bilimlerininkinden farklı bir yöntemle kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

Doğa bilimleri açısından güvenilirlik deney ve gözlem ile sağlanır; ancak Vico 

‗‘Yeni Bilim‘‘in inceleme alanında deneyin işlemediğinin farkındadır. Tarihsel varlık 

alanına dair sağlam bir yöntemin nasıl olması gerektiği üzerine düşünen Vico, bu 

zorluğu her alanın kendi özelliklerine uygun bir yöntemle incelenmesi gerektiği ve 

insanın kendi ürettiği bir alandan edineceği bilginin daha güvenilir olacağı 

düşüncelerinden hareketle aşmaya çalışmıştır.  

Yeni Bilim‘in inceleme alanında deneye yer olmasa da, Vico gözleme ilişkin 

bazı veriler sunmaktadır. Bunlar ilkin, belgeler üzerinden filolojinin yardımıyla 

yapılmaktadır. Ayrıca Vico‘nun Yeni Bilim‘de sunduğu resimli sayfa da, kurumları 

alegorik bir şekilde anlatmaya çalışarak bir gözlem örneği verir. Vico, kültürel 

alanda gözlemlediği kurum ve değerleri bu resimde yansıtmak istemiştir. Bu kurum 
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ve değerler, bilimin inceleme alanını oluştururlar. Ancak bilimsel yöntemin gereği 

olarak, bu inceleme alanına ilişkin bir sınırlamaya ihtiyaç duyulur. Vico bunu, 

kullandığı kronolojik tablo ile yapmıştır. Ayrıca, kronolojik tablo ile birlikte, resimli 

sayfa ve kavramsal üçlemelerin, bilimin inceleme alanına ait ilkeleri ve üç çağ 

ayrımını desteklediğini, bütünlüklü bir yapı oluşturduğunu söyleyebiliriz.  

Vico‘nun yönteminin kalkış noktasında iki aksiyom ve üç temel ilke vardır. 

Bu aksiyomlar: Doktrinlerin başlangıçlarını konularının başladığı yerden alması 

gerektiği ve yöntemin nesnesine uygun olması gerektiğidir. Bunlardan birincisi, bu 

bilimin amacı olan bilginin başlangıcına dönmeyi yani kökene inmeyi 

gerektirmektedir. İkincisi ise, bu yöntemin insanın ürettikleri üzerinden gideceğinin 

altını çizmektedir. 

Vico‘nun bu aksiyomlardan hareketle kurduğu yöntemde, Yeni Bilim‘in üç 

ilkesi olarak din, evlilik ve ölü gömme hem bu yöntem aracılığıyla ulaşılan 

genelgeçer yargıların ispatı, başka deyişle her ulusta ortak olan kültürel öğeler; hem 

de yöntemin bağlı tutulduğu ana unsurlardır. Vico bu ilkelere bağlı olarak kurumlar 

üzerinden karşılaştırma yapmış, tümevarımsal bir yöntem önermiş, tutarlılığı ve 

anlam bütünlüğünü sağlamıştır. Tüm bu yöntem unsurları için onun Mısırlıları takip 

ederek kullandığını söylediği üç çağ ayrımını da gözden uzaklaştırmadığı 

söylenmelidir. 

Vico‘nun biliminin yapıtaşları olarak kurumlar, onun yöntemin başka bazı 

öğelerini geliştirmesine de yardımcıdırlar. Vico, bu kurumları araştırırken gentil 

uluslar üzerinden gitmiş ve model belirleme yöntemini kullanmıştır. Gentil uluslar 

modeli incelenirken, yine temel kurumlardan dilin önemi ayrı tutulmuş, dil üzerinden 

kurumlar anlaşılmaya çalışılırken de felsefe-filoloji işbirliği önerilmiştir. Bu işbirliği 

aynı zamanda tümevarıma da hizmet etmektedir; çünkü bu yöntemde filoloji ile 

araştırılan alandaki temel kültürel özellikler, şiirsel (poetic) dönemlerden başlayarak 

ön plana çıkarılırken, felsefe bu verilerden hareketle genellemelere varmayı 

sağlayacaktır. 

Genelleme, incelenen alanın anlaşılması ve yorumlanması ile gerçekleşir. 

Anlama ve yorumlama, her ne kadar Vico tarafından açıkça dile getirilmese de, bu 

yöntemin iki temel öğesi olarak görülmelidir. Bu iki unsur, Vico‘nun yöntemde 

retoriğe verdiği önemi de anlaşılır kılar. O, retoriği, sözü edilen alana dair bilgi 
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sahibi olmayı sağlayan bir disiplin olarak görmektedir ve bu da alanın anlaşılması ve 

yorumlanması ile ilişkilidir. Ancak yorumlamada objektiflik yöntem açısından 

esastır. Bu nedenle de Vico, objektifliği, dolayısıyla da genelgeçer ve sağlam 

bilgilere ulaşmayı engelleyen iki temel önyargıdan uzak durmayı önermektedir: 

ulusların kibri ve bilginlerin kibri.  

Vico, kendi çalışmasında da bu iki önyargıdan uzak durmaya çalıştığını 

göstermektedir. O, Yeni Bilim‘de Herodot, Titus Livius, Varro gibi çeşitli tarihçilerin 

adını anar ve bunlardan yararlandığını belirtir. Ancak bu yararlanma, yöntem 

gereğidir ve yöntem unsurlarından belge toplama ile ilgilidir. İncelenen konuya 

ilişkin belgeler toplanırken, o konuda otorite olmuş isimlerin yapıtları incelenirken 

yukarıda sözünü ettiğimiz iki önyargıdan kaçınılmalıdır. 

‗‘Yeni Bilim‘‘in yöntemine ilişkin tüm bu veriler, Vico‘nun çalışma alanıyla 

uyumlu bir yöntem geliştirmeye çalıştığının bir göstergesidir. Onun temel kaygısı, 

döneminin bilim anlayışı karşısında, kültürel-tarihsel alana ilişkin ‗‘yeni‘‘ bir bilim 

sunmaktır ve bu bilimin yöntemi de kültürel-tarihsel alana uygun olmalıdır. Bu 

yöntem incelendiğinde, esas olarak bir tarih biliminin yöntem özelliklerini taşıdığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra Vico, Yeni Bilim için özgün bir yöntem de belirlemek 

istemiştir. Poetik başlığı altında çeşitli kavramları incelemesi, kurumlara ilişkin 

üçlemeler gibi bazı unsurlar bu bilime özgü yöntemlerdir. Vico, ‗‘yeni‘‘ olanı 

denediği için, anlaşılma kaygısı ile bu tip bir yöntem belirlemiş olabilir; nitekim 

yöntemin bazı unsurları kılavuz niteliğindedir.  

Vico‘nun Yeni Bilim’inin yöntem unsurlarının her biri, analitik tarih 

felsefesinin sorun alanına girmekte, bir kısmı bazı yönleriyle tarih metafiziklerinin 

tartıştığı sorunları içermektedir. Vico‘nun döneminde henüz tarih felsefesi, analitik 

tarih felsefesi ve tarih metafizikleri olmak üzere iki kola ayrılmış olmasa da, 

Vico‘nun bilim ve yöntem anlayışı ile tarih felsefesinin neredeyse tüm tartışma 

konularına değindiği söylenebilir. Ayrıca ‗‘Yeni Bilim‘‘in, belge toplama, 

karşılaştırma, kronolojinin yardımıyla çalışma alanının sınırlarını belirleme gibi 

yöntem özellikleri bugün tarih biliminde kullanılmakta olan özelliklerdir. Bu açıdan 

Vico‘nun, tarihi bir bilim olarak kurma denemesinde kısmen de olsa başarılı olduğu 

söylenebilir; ama onun asıl başarısı, ‗‘Yeni Bilim‘‘ini tarih felsefesi örneği olarak 

sunmaktır. 
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SONUÇ 

 

 Bu çalışmada, tarih sorununun, tarih felsefesi ile bağı göz önünde 

bulundurularak, Giambattista Vico‘nun düşüncesindeki yansımaları aracılığıyla 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Bizi bu çalışmaya yönlendiren kaygılar, tarih sorununa günümüzde ve 

ülkemizde felsefe ve tarih disiplinleri açısından nasıl bakıldığı, bu sorunun insanın 

var oluşunu temellendirmek ve kendilik bilincine ulaşmak konusundaki rolünün ne 

olduğu, tarihin ne ölçüde bir bilim sayılabileceği ve her dönemde toplumlarda 

kültürel, siyasal, ekonomik vb. alanlarda ortaya çıkan problemlerin çözümünde tarih 

bilgisinin ne gibi bir rol üstlendiği idi. Bu soruların cevaplanması, tarih bilgisinin 

güvenilirliğinin sağlanması ile mümkün olacağından, bu çalışma, tarih sorununu, 

tarihi, insanın kendini geçekleştirme, var oluşunu tamamlama alanı olarak gören ve 

bu alana ilişkin bilgilerin güvenilirliğini savunan Giambattista Vico‘nun, özellikle 

Yeni Bilim adlı eserinde sunduğu ideal sonsuz tarih fikri üzerinden yürütülmüştür. Bu 

bağlamda Vico‘nun sunduğu temel kavramlardan hareketle, onun görüşleri 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 Söz konusu kaygılardan hareketle Vico‘nun tarih düşüncesini daha iyi 

anlayabilmek için, ilk bölümde onun düşünsel arka planı incelenmiş, burada Vico‘ya 

gelinceye kadar, onun da bahsettiği belli isimlerden örneklerle nasıl bir tarih 

düşüncesine sahip olunduğu tartışılmıştır. Bu kısımda yine, Vico‘nun tarih düşüncesi 

üzerine temellenen bilim anlayışı ile ilgili olarak sonraki bölümlerde ortaya 

konulacak değerlendirmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için, Yeniçağ‘da bilime nasıl 

bakıldığı, bilimden ne anlaşıldığı üzerinde durulmuştur. Bu kısımda yapılan 

çalışmalar bize, Vico‘nun çeşitli bağlamlarda Yunan-Roma, Hıristiyan ve Yeniçağ 

tarih düşüncesinden etkilendiğini, Yeniçağ bilim anlayışını ise, kendi bilgi ve bilim 

anlayışından hareketle eleştirdiğini göstermiştir.  

 Vico‘nun Eski Yunan ve Roma tarihçiliğiyle ilişkisi, özellikle bu dönemlerin 

tarih anlayışında tarihin daha çok belli kahramanlık ve soyluluk örnekleri üzerinden 

eğitici bir rol üstlenmesi, bu tarihlerin şiirsel bir dille anlatılarak tarihsel belleğin 

oluşmasına katkı sağlaması, özellikle Herodotos ile tarihin geçmişe ilişkin bir 

araştırma olarak belirlenmesi ve bu tarihlerde, ait oldukları dönemin özelliğini 
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yansıtacak şekilde efsanelere yer verilmesi konularında olmuştur. Vico, kendi tarih 

anlayışında, söz konusu efsaneleri ilk tarih örnekleri olarak sunmuş ve bunların, ait 

oldukları dönemi anlamadaki etkisini önemsemiştir. Ayrıca, Herodotos ve Livius‘un 

tarihlerini, bu dönemlere ilişkin belli tarihsel veriler elde etmede kullanmış, tarih 

anlayışının belirleyici unsuru olan Mısırlıların üç çağ bölümlemesini, Herodotos‘tan 

almıştır. Yine bu tarihlerde dile getirilen kahramanlık örneklerinin, Vico‘nun 

Tanrılar Çağı ve Kahramanlık Çağı‘nın özelliklerini derlediği örnekler olduğu 

söylenebilir. Ayrıca Vico, şiire yüklediği özel anlamı da bu tarihçilik örneklerinden 

derlediği izlenimi uyandırmaktadır. Özellikle gentillerin ilk dönemde şair olduklarını 

ve şiirin ilk anlatım şekli olduğunu söylemesi, tarihsel belleğin gelişmesinde şiirsel 

dile önem vermesi dikkat çekicidir. 

 Vico‘nun Hıristiyan tarih düşüncesinden etkilendiği yönler konusuna gelecek 

olursak, burada ilkin evrensellik fikrinden söz etmemiz gerekir. Vico, bir Katolik 

olarak, evrensel bir tarih modeli çizmek istediğini bildirmektedir. ‗‘Yeni Bilim‘‘in en 

önemli özelliği, ulusların müşterek tabiatını ortaya koyacak bir ideal sonsuz tarihi 

betimlemesidir. Hıristiyanlığın evrenselliği, Vico‘nun bu bilimin ilkelerini 

belirlerken etkilendiği bir unsur gibi durmaktadır. O, insanın kendi tarihini aklı 

aracılığıyla gerçekleştirdiği fikrinde olsa da, inayetin ilk durumdaki aydınlatıcı 

gücünü ön planda tutmak istemiş, inayetin yardımı olmadan insanın iyiye 

yönelmesinin güç olduğunu düşünmüştür. Bu anlamda onun dini, biliminin 

ilkelerinden birincisi kılması Tanrı‘nın rolü konusunda Hıristiyan tarih anlayışını 

takip ettiğini düşündürmektedir. Ancak Vico‘nun tarih düşüncesinde Tanrı, 

Hıristiyan tarih anlayışında gördüğümüz müdahaleci gücünü tarihin seyrinde 

kullanmamaktadır. Burada onun müdahalesi ilkin, Vico‘nun milat olarak kabul ettiği 

Nuh tufanı esnasında ve sonradan da devlerin insanlaşmasının takdir edilmesinde 

ortaya çıkmaktadır.  

 Vico‘nun Hıristiyan tarih düşüncesi ile bir başka ilişkisi, onun insan anlayışı 

bağlamında ortaya çıkmaktadır. O, özellikle Yahudi ve Hıristiyan tarihlerinde 

Tanrı‘nın tarihe müdahalesinin serbest bırakıldığının farkındadır ve bu nedenle 

insanlığı ikiye ayırarak, gentillerin, yani herhangi bir dine mensup olmayanların 

tarihini incelemek istemiştir. Vico‘nun özgün yanı, burada, insanı eylemlerinde 
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özgür bırakmak istemesi, ama aynı zamanda inayetin takdirini de hep bir kenarda 

tutuyor olmasıdır.  

 Vico‘nun Yeniçağ tarih düşüncesi ile bağlantısı, yine insan anlayışı üzerinden 

kurulabilir. Bu dönemde yeni keşiflerle Avrupa dışında yaşayan insanların durumu 

tartışma konusu olmuş, Vico, o dönemde vahşi ya da barbar olarak adlandırılan bu 

insanların kökenini de Yeni Bilim’de sunmak istemiştir. Gentillerin ataları olan 

devlerin özellikleri, Yeniçağda farkına varılan bu barbarların özellikleri ile 

uyuşmaktadır. Vico, bu barbarların tarihsiz olmadıklarını, insanlığın aynı kökenden 

geldiğini, gentillerin tarihine ilişkin araştırmasıyla ortaya koymak istemiş olabilir. 

Bundan daha önemli bir bağlantı ise, bu dönemde tarihin bilgi alanına girip 

giremeyeceği tartışmaları bağlamında ortaya çıkmaktadır. Özellikle Machiavelli‘nin 

etkisiyle Yeniçağda beliren, tarihte doğa yasası türünden yasaların olup olmadığı 

tartışmaları Vico‘yu, tarihte doğa yasasından daha sağlam yasaların bulunabileceğini 

kanıtlamaya yönlendirmiş olabilir. Vico‘nun bu dönemde özellikle tarihi bilgi 

alanına dahil eden Bacon‘a karşı olumlu, Descartes‘a karşı ise olumsuz bakışı, bu 

düşünceyi güçlendirmektedir.  

 Vico‘nun bir ‗‘Yeni Bilim‘‘ olarak sunduğu tarih düşüncesini geliştirirken, 

Yeniçağdaki bilimsel gelişmelerden de etkilendiği açıktır. Bu etkiyi gösteren 

örneklerden biri, Vico‘nun Yeniçağda özellikle astronomiye bağlı olarak gelişen 

fiziğin kökenini, şiirsel hikmete ilişkin araştırmasında göstermeye çalışmasıdır. Yine 

bu dönemde doğa araştırmalarında Tanrı‘nın tümüyle dışta bırakılmaması, Vico‘yu, 

kendi bilim anlayışında Tanrı‘ya da rol yükleme konusunda etkilemiş olabilir. Ancak 

Vico‘nun bu dönemin bilim anlayışına ilişkin daha çok eleştirel bir tavır sergilediğini 

söylemek gerekir. Onun bu tavrını, Galileo‘nun, doğanın kitabının matematik 

harflerle yazıldığı ve ölçülebilir olmayan şeyin bilinemeyeceği yönündeki görüşleri 

üzerinden değerlendirecek olursak, Vico‘nun bu iki ifadeye kendi bilgi anlayışından 

hareketle karşı çıkacağını söylemeliyiz. İlk olarak Vico, bilimde deney ve gözlemin, 

ölçülebilirliğin rolünü güvenilirliği sağlamada yadsımamakla birlikte o, bu 

güvenilirliği insanın ancak kendi yaptığını bileceği fikri üzerinden sağlamayı ve 

kurumlara ilişkin tarihsel araştırmanın doğaya ilişkin deneysel araştırmadan daha 

güvenilir olduğunu söylemeyi tercih etmiştir. Öte yandan Vico, matematiğin 

doğrular, çizgiler gibi elemanları insan zihni tarafından oluşturulduğundan güvenilir 
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sayılabilirse de, tarihsel-kültürel alanda ortaya çıkan somut unsurlar olarak 

kurumların bunlardan daha kesin şekilde var olduğunu ve biz bu kurumları kendi 

aklımız aracılığıyla oluşturduğumuzdan, bunlara ilişkin güvenilir bilgiye sahip 

olmamızın, Tanrı‘nın yarattığı doğaya ilişkin güvenilir bilgiye sahip olma 

ihtimalimizden daha kuvvetli olduğunu söylemiştir.  

 Çalışmamızın ilgili kısmında, Yeniçağ bilim anlayışının, özellikle Tanrı‘nın 

dışta bırakılmaması, doğa bilgisinin güvenilirliğinin tartışılması gibi belli özellikleri 

nedeniyle bir doğa felsefesi örneği olduğu sonucuna varmıştık. Vico‘nun da, 

özellikle tarih bilgisinin güvenilirliği, insanın tarihteki rolü, Tanrı‘nın tarihe 

müdahalesi, kurumların tarihteki konumu gibi çeşitli soruları tartışması ve 

Aydınlanmanın etkisi ile akla yüklediği görev nedeniyle, Yeniçağ doğa felsefesinin 

yanında bir tarih felsefesi örneği sunduğunu yeniden söylememiz gerekmektedir.  

İkinci bölümdeki incelememizde, ilk olarak, tarihin belirleyici unsuru, yani 

öznesi olarak insanı göstermesi nedeniyle, Vico‘nun insan anlayışı üzerinde durduk. 

Buradaki en önemli sorun, onun, insanlığı ikiye ayırarak incelemesi ve kurumların 

tarihi üzerinden incelemeyi önerdiği insanlık tarihini, gentiller üzerinden 

temellendirmesidir. Bu, Vico‘nun tarih düşüncesi açısından bazı çelişkileri de 

beraberinde getirmektedir. Nitekim Vico, bir ideal sonsuz tarih sunmak amacındadır. 

Ancak bu tarihte İbranileri en başta dışta bırakarak onların rolünü 

belirsizleştirmektedir. Vico burada yalnız gentilleri inceliyorsa, sunduğu tarih modeli 

evrensel olmamaktadır. Vico bunu, insan aklının tarihteki gelişimi üzerinden gitme 

amacı ile çözmek istese de, aklın özellikle ilk durumda Tanrısal inayetin 

müdahalesine ihtiyaç duyması ile, sunmak istediği eylemlerinden sorumlu özgür 

insan modelini zedelemektedir.  

Vico‘nun insan anlayışı bağlamında ortaya çıkan bir başka sorun ise, milat 

olarak aldığı tufandan sonra Nuh‘un soyundan türettiği devlere ilişkindir. Vico 

bunların, babalarının dinini terk etmeleri sonucunda dev olduklarını söylemiş ve 

devleri Nuh‘un üç oğlunun soyuna bağlamıştır. Ancak tufandan sonra ortaya çıkan 

düzensizliğin nedeni olarak gösterdiği, ailesizliği, kimliksizliği yeteri kadar 

açıklamamıştır. Nuh‘un oğulları devleşerek başka dev çocukların doğmasına neden 

olmuşlardır, fakat bunların birleştikleri kadınların kimliği hakkında Vico‘nun 

sunduğu bir bilgi yoktur. Vico‘nun ‗‘yeryüzü ormanındaki başıboş kadınlar‘‘ olarak 
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adlandırdığı bu kadınların da, tufanın karakteri nedeniyle Nuh‘un soyundan 

gelmeleri gerekmektedir. Vico‘nun insan anlayışı açısından bu konuda bir belirsizlik 

vardır. Yine Vico, bu devlerin insanlaşmalarında da bir eksiklik bırakmıştır. Bunların 

Tanrı korkusu ile insanlaştıklarını söyleyen Vico, kendi dinlerini oluşturduktan sonra 

bunların tarih içinde İbranilerle birleşip birleşmediklerini yeteri kadar 

açıklamamıştır. Biz, gentiller olarak adlandırılan Yunan-Romalıların 

Hıristiyanlaşmaları üzerinden, Vico‘ya göre gentiller ile İbranilerin, İnsanlık 

Çağı‘nda karıştıklarını düşünmekteyiz. 

Vico‘nun insan anlayışından sonra, bu anlayışı tamamlayacak şekilde inayet 

ve akıl ilişkisi üzerinde durduk. Burada Vico‘nun sunduğu en önemli veri, tarihin 

aklın ürünü olduğu, ancak aklın da gelişmek için Tanrısal inayete ihtiyaç 

duyduğudur. Burada da önemli bir tartışma konusu belirmekte, ‗‘akıl insanda içkin 

midir, yoksa Tanrı onu insana sonradan mı bahşetmiştir?‘‘ sorusu akla gelmektedir. 

Burada şunu belirtmek gerekir ki Vico, tufandan sonra ortaya çıkan vahşiliği 

anlatırken, devlerin akıldan tümüyle mahrum olduklarını söylemez. Devler, 

kendilerini kontrol eden bir gücün etkisinden mahrum kaldıklarından, akılyürütme 

yetilerini uzun bir süre için kaybetmişlerdir. Ancak aklın bir melekesi olarak 

hayalgücü bunlarda güçlü bir şekilde var olmaya devam etmiş, kuvvetli hayalgüçleri 

ve duyuları aracılığıyla bu devler Tanrı düşüncesine ulaşmışlardır. Bu aşamadan 

sonra Vico, aklın yavaş yavaş geliştiğini ve insanlaşmanın başladığını söylemektedir. 

Ancak aklın gelişmesi insanlar arasında eşit oranda gerçekleşmiş değildir, bu nedenle 

akılyürütme yetileri gelişmiş olan bilgeler, devler üzerinde yöneticiler olmuşlardır. 

Vico burada bu bilgelerin neden diğerleri ile eşit olmadığını, onlarda akılsal 

etkinliğin daha erken mi başladığını yoksa bilgelerin bu yetiyi kendilerinde korumayı 

mı başardıklarını açıklamaz, yalnızca bilgelerin dindarlıklarından söz ederek aklın 

gelişmesinde yine inayetin rolünü ön plana çıkarır. Bu aynı sorun, insanın özgürlüğü 

meselesi ile de bağlantılıdır. İnsanın özgürleşmesi, aklını kullanmasına bağlı 

olduğundan, Vico‘ya göre tarihte henüz akılsal olarak gelişmemiş bireyler tam olarak 

özgür sayılmazlar, bunlar bilgeler tarafından yönetilmek durumundadırlar. Bu 

anlamda Vico‘nun köleliği destekleyip desteklemediği sorusu da ortaya çıkmaktadır. 

Zira o, nasıl ruh bedene hükmediyorsa, akılsal olarak yetkinleşmemişlere de, 

bilgelerin hükmetmesi gerektiğini düşünmüştür. Ancak burada da bir belirsizlik 
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yaratmış, yönetilen insanın akılsal olarak ne ölçüde gelişip özgürleşebileceğini tam 

anlamıyla açıklamamıştır. 

İkinci bölümde tartışılan bir başka konu, Vico‘nun şiire ve Homeros‘a 

yüklediği rol idi. Bu kısımda Vico‘nun şiiri, bir sanat dalı olmanın dışında, ‗‘ilk 

olan‘‘ anlamında, ilk bilinç biçimini yansıtan bir anlamda, dil ile ilişkili olarak da, ilk 

ifade biçimi anlamında kullandığını gördük. Vico‘nun bu bölümde, özellikle ilk 

insanların ‗‘yaratıcılar‘‘ anlamında şairler olduklarını söylemesi bizi, metnin 

orijinalinde geçen ‗‘poetik‘‘ teriminin yerine zaman zaman ‗‘şiir‘‘ terimini 

kullanmak konusunda serbest bıraktı. Onun burada şiirsel hikmet adı altında, 

döneminin bilim anlayışı açısından da önem taşıyan pek çok disiplini, metafizikten 

türeterek açıklaması önemlidir. O, şiirsel veya poetik ön ekiyle fizik, coğrafya, 

astronomi, kronoloji gibi pek çok disiplinin kökenine, insanlığın gelişme 

aşamalarındaki durumuna geri dönmüş ve bu disiplinlerin hepsinin metafizikten 

çıktığını söylemiştir. Vico‘nun bu ayrımı, onun, tarihi, insan aklının gelişme 

dönemlerinin bütünü, insanın kendini gerçekleştirme alanı olarak gördüğünün kanıtı 

sayılabilir. Yine burada, Homeros‘u, ilk insanların temsilcisi olarak alması dikkate 

değerdir. O, Homeros‘a özel bir görev yükleyerek, insanlığın ilk durumundaki 

şairliğini, Homeros aracılığıyla kanıtlamak istemiştir. 

İkinci bölümde son olarak, Vico‘nun tarihin seyrini nasıl belirlediğini 

tartıştık. Onun, Mısırlıların çağlar bölümlemesini takip ederek Tanrılar, İnsanlar ve 

Kahramanlar Çağı olmak üzere tarihi üç çağa böldüğünü gördük. Burada Vico‘nun 

tarih düşüncesi açısından en önemli veri, onun ideal sonsuz tarihi bu çağların sonsuz 

bir döngüsü olarak temellendirmesidir. Ancak onun burada kullandığı döngü terimi, 

bizim bugün döngüsel tarih anlayışından söz ederken kullandığımız terimden farklı 

bir anlama gelmektedir. Vico bu terimi daha çok sarmal bir tarih yapısını betimlemek 

için kullandığı izlenimi vermektedir. Bu yapıda söz konusu üç çağ, tüm ulusların 

mutlaka içinden geçtiği ve birbirini takip eden bir model sunarlar. Ancak bu üç 

çağdan her ulus aynı dönemde geçmemekte ve bu çağları aynı zamansal uzunlukta 

geçirmemektedir. Vico burada, ne zaman gerçekleşeceği kestirilmemekle birlikte, 

İnsanlık Çağı‘ndan sonra mutlaka bir geriye gidişin yaşandığı Tanrılar Çağı‘nın 

geleceğini söylemiştir. Ancak bu ikinci Tanrılar Çağı, ilkinin aynısı değildir, yalnızca 

belli özellikler bakımından bir yozlaşmanın yaşanacağı fikrini vermektedir. Vico, 
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böylece tarihte ileriye ve geriye giden bir yapı sunmaktadır. Fakat bu yapıda daha 

çok ileriye gidişin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz; çünkü gerileme sonucunda ilk 

duruma geri dönmeyiş, bunu gerektirmektedir. Bu bağlamda da Vico‘nun tarihinde 

bir gelişme modeli sunulmaktadır. Onun buradaki eksikliği, -kendi deyimiyle bu 

döngünün- sonsuzluğunu yeteri kadar açıklamamasıdır. Vico, burada zamanın 

sonsuzluğundan söz etmek istiyorsa, bu dünyanın da sonsuzluğundan söz edecektir; 

çünkü onun tarih anlayışında herhangi bir şekilde öte dünya fikri sunulmamıştır. O, 

söz konusu üç çağı bu dünya için belirlemiş gözükmektedir. Bu nedenle de, 

adlandırmadaki ‗‘sonsuz‘‘ terimi sorun yaratmaktadır. Yine ‗‘ideal sonsuz tarih‘‘ 

adlandırmasındaki ideal terimini de sorgulamak gerekmiştir. Bu terim, tüm ulusların 

Vico‘nun belirlediği tarihsel çağlardan geçeceği fikrini ve ayrıca ulusların müşterek 

kurum ve değerlerini yansıtmaktadır.  

Vico‘nun tarih düşüncesine ilişkin bu çalışmamızın son bölümünü, onun 

kendi eserinin adından hareketle, bilim ve yöntem anlayışı oluşturmuştur. Burada ilk 

olarak Vico‘nun bilimden ne anladığını, bilgi anlayışı bağlamında tartıştık ve onun, 

doğa bilimlerinin önemini yadsımamakla birlikte, esas olarak kültür alanında bir 

bilimin mümkün olacağı fikrinde olduğunu gösterdik. Onun tüm kültür öğelerinin 

tarihteki yansımalarına dayanan Yeni Bilim’inin gerçekten bir bilim özelliği taşıyıp 

taşımadığını sorguladık ve konuları bakımından ‗‘Yeni Bilim‘‘in daha çok bir tarih 

felsefesi örneği olduğu sonucuna ulaştık.  

Son bölümde, yöntem sorununun bilimlerin temellendirilmesi açısından 

öneminden hareketle, Vico‘nun yöntem anlayışını ve Yeni Bilim için belirlediği 

yöntemi incelediğimizde ise, onun yöntemin bilimlerin nesnesine uygun olması 

gerektiği fikri üzerinden, bu bilime felsefe-filoloji işbirliğine dayanan bir yöntem 

belirlediğini ve yönteminin diğer unsurlarının kültür bilimlerinin yönteminde 

kullanılan belge toplama, karşılaştırma, model belirleme gibi öğelerden oluştuğunu 

gördük. Vico‘nun bilimi için kullandığı kronolojik tablo ve biliminin özelliklerinden 

hareketle onun uygulanabilir bir tarih bilimi sunmaya çalıştığı sonucuna vardık. 

Vico, biliminin akademilerde öğretilerek toplumsal alanda uygulanabileceğini 

savunsa da, bu iddiası özellikle dönemin şartları açısından pek gerçekçi 

durmamaktadır.  

Vico her ne kadar ‗‘Yeni Bilim‘‘e ilişkin araştırması sonucunda ulusların 
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ortak tabiatını ispatlayan, din, evlilik ve ölü gömme olmak üzere üç ilkeye ulaştığını 

savunarak biliminin genelgeçerliğini ispatlamaya çalışsa da, bu araştırmasının, yine 

dönemi açısından bilim tanımına uymadığını söyleyebiliriz. Ayrıca yukarıda da 

belirttiğimiz gibi Vico‘nun burada yaptığı şey, bir taraftan tarih bilgisinin 

güvenilirliği sorunu, diğer taraftan ise insanın tüm yönleri ile sorgulanması nedeniyle 

bir bilimden çok tarih felsefesidir. Onun tarih teorisi, toplumsal varlık alanının 

kurumlara bağlı biçiminin, belli art arda gelişlerden oluşması ve böylece oluşan 

sürecin de bir yandan seküler, ama diğer yandan inayete dayalı olması fikrine 

dayanır. 

Bütün bunlardan yola çıkarak Vico‘nun her ne kadar belli çelişkilere ve 

eksikliklere yol açmış olsa da, bütünlüklü bir tarih teorisi sunduğunu söyleyebiliriz. 

Vico‘nun, tarihin anlamı, tarihte aklın rolü, köken sorunu, yasalılık, ilerleme ve 

çöküş gibi pek çok sorunla ilgilenmiş olması, onun Yeni Bilim’inin hem tarih 

metafizikleri, hem de analitik tarih felsefesi ile ilgisini ortaya koymakta ve onun 

çalışmasını, bir bilim olmaktan çok, tarih felsefesi örneğine dönüştürmektedir. Tüm 

bu sorunlarla uğraşmış olması nedeniyle Vico, tarih düşüncesinin gelişimi açısından 

önemli bir isim olarak kabul edilmelidir.  

Vico üzerinden tartıştığımız tarih sorunu, günümüzde özellikle toplumsal ve 

siyasal pek çok problemle bağlantısı açısından önemini korumaktadır. Tarih 

bilgisinin kültürel-tarihsel alandaki problemlerin çözümü açısından gerekliliği, bu 

alandaki bilgilerin güvenilirliği sorununu canlı tutmaktadır. Bu açıdan Vico‘nun da 

sözünü ettiği gibi, tarihçilikte önyargıların ve öznel yorumların terk edilmesi 

gerekmektedir. Çalışmamızın, Vico‘nun açtığı ufuk ile, tarih bilgisine, tarihçiliğe ve 

insana ilişkin sorunların ve tarihin bu sorunlar açısından öneminin kavranması 

açısından faydalı olmasını diliyoruz. 
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