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ÖNSÖZ
Tarih ve kültür dünyasının, tabiat dünyasından farklı yöntemlerle
incelenmesi gerektiği düşüncesi, insanoğluna, kültürünü ve tarihini anlamayı
görev edinmiş olan disiplinlerin yolunu açmıştır. Biz de, bu çalışmaya konu
olarak, Tanrı'nın yarattığı tabiat alanını bilinemez ve insanın yarattığı tarih
alanını bilinebilir olarak belirleyen; tarih ve tabiat dünyasının farklı
yöntemlerle incelenmesi gerekliliğini vurgulayan; ve, insanın kendi üretimi
olan dünyanın nasıl incelenmesi gerektiği üzerinde düşünen, özellikle, sosyal
bilimler alanındaki düşünsel gelişimi etkileyen; İtalyan filozof, hukukçu ve
tarihçi Vico (1668-1744)'nun Yeni Bilim adlı eserini seçmiş bulunuyoruz.
Bu tezi hazırlamaktaki amacımız, Vico'nun, Yeni Bilim 1 adlı eserinin
önemini, değerini, orijinal ve orijinal olmayan taraflarını belirterek, Vico'nun,
bu eserle yapmak istediği şeyi ortaya koymak; ve, kendinden öncekilerden
aldığı etkilerle birlikte, kendinden sonrakileri, hangi fikirler bakımından
etkilediğini göstermektir. Böylece, bu eserin, felsefe tarihindeki yerini de
belirlemektir. Vico'yu anlamak için, zaman zaman Tevrat'a ve İncil'e de
1

Biz, Yeni Bilim adlı eserin orijinal nüshasının (Prıncıpj Dı Scıenza Nuova D'

intorno Alla Comune Natura Delle Nazıonı Dı Gıambattısta Vıco") yani, İtalyancasının,
A.Ü. Hukuk Fakültesi kitaplığında bulunduğunu tespit ettik. Ancak, eseri görmüş olmakla
birlikte, İtalyancamızın yeterli düzeyde olmaması nedeniyle, birinci el kaynaktan ne yazık ki
inceleyemedik. Eseri, 1744 te yapılan edisyonundan, Yale Universitesi, Roma dili profesörü
olan Thomas Gaddard Bergin ve İlinous Üniversitesi, felsefe profesörü, Max Harold Fısch 'in
İngilizce'ye çevirmiş olduğu metninden inceledik ve eseri Türkçe'ye çevirdik. Ancak, nasıl ki,
Fısch, bir Roma dili profesörüne ihtiyaç duymuşsa aynı şekilde biz de Türkçe'ye çevirdiğimiz
bu eseri bir Roma dilbilimcisi ve hukukçusuna göstermek ihtiyacını hissettik ama bunu henüz
gerçekleştiremedik. Gerçi, bu durum, çalışmanın gidişatını etkileyecek derecede önem
arzetmemiştir. Daha önce de belirttiğimiz ve bu eseri başka dillerden okuyan birçok yazarın
eserlerinde de gördüğümüz gibi temel kavramlar bakımından metnin İtalyanca'sına başvurarak
mümkün olduğu kadar doğru anlamaya ve anlaşılmaya önem verdik.
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başvurarak onun esas kavramlarını belirlememiz ve onları tanımlamamız
gerekmiştir. Bu temel kavramlar, konunun akışına göre, yer yer dipnotlarda,
yer yer de konunun içinde verilmiştir. Bunun yanısıra, tez, şu sorular
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Tarihte bir model var mıdır? İnsan tabiatı
her yerde ve her çağda aynı mıdır? Aynı değilse hangi yönlerden farklılaşır?
İnsan tabiatı ve buna bağlı olarak sosyal değişme nasıl ve niçin ortaya çıkar?
Vico, neden sosyal bilimlerin kurucusu olarak tanıtılmaktadır?
Bu sorular çerçevesinde değerlendirdiğimiz Vico, insanlığın tabiatını ve
tarihini incelemek için genel bir yöntem bulmak üzere yola çıkar. Bunun için,
kendine, Bacon'un Novum Organum'unu örnek alır. Bilindiği gibi, Bacon,
Aristoteles'e dayalı skolastik yöntemi yıkmak için açtığı savaşta, Aristoteles'in
terim ve kavramlarının hatta yönteminin etkisinden kurtulamamıştır. O, tecrübe
ve endüksiyon yöntemini önermiştir, ancak, bu yöntem ile Aristoteles'in
yöntemini tamamen yıkamadığı gibi, sadece, niteliksel açıklamalarda
bulunmuştur. Demek ki, günümüzden geriye bakıldığında, Bacon, Novum
Organum adlı eseriyle, tabiatı incelemek için farklı bir yöntem önerememiştir.
O, yalnızca, tabiattaki müşterek noktalardan evrensel bir yasaya ulaşmaya
çalışmıştır. Vico'nun, Bacon'u kendine yakın bulmasının nedeni, onun da, tıpkı
Bacon gibi, insanî tabiatta, yasa haline gelebilecek müşterek noktaları
aramasındandır. Vico, kendi zamanındaki bilimin etkisinde de kalarak, bu
yasanın genel geçer ve zorunlu, yani, a priori olmasını da istemiştir, fakat,
tabiat alanında bu zorunlu yasaya Galileo'nun yöntemi ile ulaşıldığı
bilinmektedir. Vico da, tarihte ve kültürde, evrensel zannettiği yasalar bulduğu
iddiasındadır. Onun için, tarihin ve kültürün evrensel yasalarının olması
koşulu, insanın müşterek tabiatıdır. Ancak, kanımızca, bu müşterek tabiat,
genel geçer, zorunlu, a priori yasaları biçimlendirmekte yeterli değildir. Bu,
yalnızca Vico'nun öngörüsüdür.
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Tezimizde, genel çerçevede, tabiat ve insanî bilim alanlarındaki
yöntemsel farklılığa dikkat çekmekteyiz. Vico'nun, insanî bilimler alanına olan
katkılarından bahsederken, onun tarih felsefesini oluşturan temel kavramlarına
değinmekte ve insanî tabiatın incelenmesinde, Vico'nun haklı ve haklı olmayan
taraflarını göstermekteyiz. Onun tarih anlayışında, din ve devlet ilişkisi, kültür
ögesi olarak dil ve mitolojinin insanlık tarihindeki önemi v.s gibi konulara da
tezimizde yer verdik. Vico'nun insan bilimleri açısından önemi, tarih felsefesi
düşünürleri bakımından yeri, onun toplumda gördükleri ve dikkat çektiği
noktalar, insana bir ideal verip vermediği, içinde bulunduğu 18. yüzyıl ve bir
önceki yüzyılın tartışmaları çerçevesinde öne sürdüğü görüşleri, yöntem
hakkındaki düşünceleri, etkilendiği filozof, hukukçu ve tarihçiler v.s gibi
konulara da değindik.
Ancak, eserin muğlak ve dağınık yapısı, problemlerin ve konuların bir
araya toplanmasında güçlükler çıkarmıştır. Ayrıca, Vico'nun kelimelerinin
tarihsel kökenleri hakkında verdiği örnekler, Latince, Grekçe ve İtalyanca
dilinden karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu durum, kendi dilimiz olan
Türkçe'mize uyarlamak bakımından güçlükler yaratmıştır. Bunun yanısıra,
konuların bütünlüğünü sağlayabilmek için bazı tekrarlarda bulunmak zorunlu
olmuştur.
Bu tezi gerçekleştirirken izlediğimiz çalışma yöntemi, Felsefe Tarihinde
uygulanan yöntem olmuştur. 'Felsefe tarihinde, iki basamaklı bir yöntem
kullanılabilir. Bunlardan birisi, dilsel-tarihsel yöntem olup, öncelikle,
konunun hazır edilmesine dayanır. Bu yöntem, çoğu yazmalardan oluşan
mevcut kaynakları mümkün olduğu kadar aslına yaklaştırarak anlamaya
dayanır. Eser, hangi tarzda yazılmış olursa olsun metni, müellifin anladığı
şekilde anlamaya çalışmak ve onuna söylememiş olduğu veya söylemek
istemediği şeyleri ona yüklemekten sakınmak da metnin dilsel-tarihsel yönden
incelenmesine girer. Bunun için kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığı veya
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yeniden terim teşkil edilip edilmediğini kontrol etmek gerekir. O halde, metnin
anlaşılması da dilsel-tarihsel yöntem çerçevesine girer.
Yöntemin ikinci basamağı, hazır edilmiş konunun işlenmesi demek olan
problem yöntemidir. Felsefede, konu genellikle karşımıza bir problem olarak
çıkar. Bilgi problemi, bilginin olanağı ve sınırı problemi v.s. gibi. Bu yöntemin
gerektirdiği şeylerden biri, bir meselenin meydana çıktığını göstermek,
problemler arasındaki bağlılığı ortaya koymaktır.
Problem yönteminin temel yardımcıları, kültür tarihi yöntemi ile
psikolojik yöntemdir. Birincisi, problemin içine doğmuş olduğu şartları
inceler, bu şartların problemin doğuşu üzerindeki etkilerini araştırır. Diğeri de,
problemi çözen kişinin problemin ortaya konmasında ve çözümünde bireysel
farkının ve şahsiyetinin bir etkisi olup olmadığının araştırır. Bu etkinin
derecesini ölçmeye gayret eder' 2 .
Vico'nun, Yeni Bilim 3 adlı eserini incelerken de biz, dilsel-tarihsel
yöntemi kullandık. Metnin doğru anlaşılmasına dikkat ederek ve yazarın
söylemediği şeyleri ona yüklemekten sakınarak kelimelerin ve terimlerin tam
manalarını vermeye çalıştık. Daha sonra, ele alınan eserdeki asıl problemi
işlemek ve problemin kültür tarihi içindeki yerini göstermek amacıyla, yazarın
kendinden önceki çağlardan almış olduğu etkilerle, kendi çağını ve kendinden
sonraki çağları ne şekilde etkilemiş olduğunu göstemek için problem yöntemini

2

Orhan Saadettin, Felsefe Tarihinde Usul, s.23, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Neşriyatı, İstanbul, 1930 Devlet Basımevi.
3
Vico, Giambattista The New Science 1725 translated by Thomas Goddard Bergin and Max
Harold Fischer, Cornell University Press, Ithaca and London.
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ve onun alt dalı olan kültür tarihi yöntemini kullandık. Ayrıca, filozofun
bireysel farklılığı ve şahsiyeti de problemi ele alış tarzı bakımından değişik bir
açı oluşturmaktadır. Bu nedenle, zaman zaman problem yönteminin diğer bir
alt dalı olan psikolojik yönteme de incelememizde yer verdik.
Vico'nun, iddiasına göre, getirdiği yöntemle kültür ve tarih bilimleri
yeni baştan inşa edilecek ve daha da ilerleyecektir. Tezimizin temel noktası işte
burasıdır. Acaba, Vico, gerçekten yeni bir yöntem getirmiş midir? Bu yöntem,
insanlık ve kültür tarihini anlamada ne ölçüde etkili olabilmiştir? Bu sorulara
cevap verebildiğimizi ve eserin felsefe tarihindeki yerini gösterebildiğimizi
düşünüyoruz.
Vico'nun kendisine örnek aldığını söylediği Francis Bacon'un "Novum
Organum" adlı eseri de Yüksek Lisans çalışmamız olması dolayısıyla,
Vico'nun eseri üzerinde çalışırken kavramların anlaşılması bakımından oldukça
yol gösterici olmuştur.
Tezle ilgili bibliyografya incelememizi, İngiliz dilinden takip ettik.
Vico hakkında, çeşitli dillerde yazılmış çok geniş bir bibiliyografya mevcuttur.
Hattâ, sadece, bibliyografyadan oluşan Vico: A Bibliyography of Works in
English from 1884 to 1994 adlı bir kitap vardır. 1994 den günümüze kadar da
daha bir çok eserlerin yazıldığını ınternet aracılığıyla görebiliyoruz. Elbette ki,
bu kadar çok eseri incelemek bir insanın ömrüne bile sığmaz. Bu durumda,
bütün yazarların kullandığı temel kitapları tespit etmek ve mümkün olduğunca
onlara ulaşmaya çalışmak, yapılması gereken en uygun iş olarak düşünülmüş
ve bu yol izlenmiştir.
Felsefe, soyoloji ve tarihle ilgili Türkçe'de yayınlanmış bir çok
kitaplarda, Vico'nun adının geçtiği sayfalara rastlamak mümkündür. Ancak,
çok ayrıntılı denebilecek tarzda herhangi bir esere rastlamamış bulunmaktayız.
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Bu eserler, genellikle, onun insanlık tarihi hakkında verdiği üç çağa değinip
geçmekle yetinmişlerdir ve çoğunlukla, asıl kaynaktan değil de, dolaylı
kaynaklardan yararlanmışlardır.
Bu tezin gerçekleşmesinde, öncelikle değerli katkılarıyla bana büyük
destek olan, danışmanım, sayın Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel’e
teşekkürlerimi bir borç bilirim. Kendisinin yaş haddinden emekli olması
nedeniyle, resmî danışmanlığımı üstlenen ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr.
Mübahat Türker Küyel ile çalışmalarımı sürdürmemi sağlayan, tez izleme
komitesindeki değerli fikirleriyle, teze yeni bir boyut kazandıran sayın Doç.
Dr. Ülker Öktem’e ve tez izleme komitelerinde önemli katkılarıyla bana yol
gösteren, çok değerli hocalarım, sayın Prof. Dr. Şahin Yenişehirlioğlu'na, Prof.
Dr. Ahmet İnam'a, Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci'ye, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul
Rufayi Turan'a teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ

Vico'nun Yaşamı ve Yapıtları:
Giambattista Vico (1668-1744),

bir İtalyan hukukçu, filololog ve

filozoftur. Napoli'de doğmuş ve orada ölmüştür. O, fakir bir kitap satıcısının
oğludur ve büyük ölçüde kendi kendisini yetiştirmiştir. 1699'dan 1741'e kadar
Napoli Üniversitesi'nde, Latin dili retoriği kürsüsünde görev yapmıştır. Hukuk
bilimi ile ilgilenmiş ve bu konuda bir çok eserler yazmıştır. 1723'de, sivil
kanun kürsüsü için açılan bir sınavı kaybedince, tarih incelemelerine
dönmüştür. Böylece, onu, ömrünün sonuna kadar meşgul edecek olan Yeni
Bilim adlı eser belirmeye başlamıştır. Onun temel eserleri şunlardır:
The New Science., The Autobiography of Giambattista Vico., On the
Study of Our Time., Discovery of True Dante.,On the Heroıc Mınd., Juno to
Apollo., On the Most Ancient Wisdom of the Italians, Unhearthed from the
Origins of the Latin Language. 4
Giambattista Vico'nun, ölümünden kırk yıl sonra, Napoli'de bir Vico
kültü büyümeye başlamış, eserleri bir çok dile çevrilmiş ve Vico incelemeleri
için iki kurum ve bir dergi ona adanmıştır.
Vico, Yeni Bilim adlı eserini 1725 te yayınlamıştır. Eserin ikinci
edisyonu, 1730 da ve üçüncü edisyonu 1744 te yapılmıştır. Eserin tam adı
4

Vico'nun yapıtları hakkında ayrıntılı bilgi, "Vico: A Bibliography of Works in English
from 1884-1994. Molly Black Verene. Published by Phılosophy Documentation Center.
Bowling Green State Universıy." adlı eserde bulunmaktadır.
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şöyledir: 'Ulusların Müşterek Tabiatı Üzerine Giambattista Vico'nun Yeni
Biliminin İlkeleri (Principles of New Science of Giambattista Vico
Concerning The Common Nature of the Nations. Ünlü tarihçi, Jules Mıchelet
(1798-1874), Yeni Bilim ve Otobiyografi'yi Fransızca'ya çevirmiş ve Vico,
onun aracılığıyla bir çok tarihçiyi etkilemiştir.
Vico'nun Yeni Bilim için büyük ümitleri vardır. Bu eserinde, sivil
dünya veya ulusların dünyasını veya toplumu incelemeyi düşünmüştür. Vico,
Principia Mathematica'yı yazan büyük bilim adamı Newton (1642-1727)' a,
incelemesinin bir kopyasını, bir haham aracılığı ile göndermiştir. 5

Bu

kopyanın ona ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.
Giambattista Vico, Yeni bir bilimin ilkelerini sunduğu eserinde, yalnız
hükümdarların değil, ulusların, mit ve efsanelerinin, siyasal, kültürel ve
kurumsal yapılarının tarihini de kapsayacak şekilde, bir tarihin ilkelerini verir.
O, eserini, kendisinin de sık sık vurguladığı gibi, şu kaynaklar çerçevesinde
değerlendirir: Herodot, Homer, Varro, Livy.
Vico'nun Yeni Bilim adlı eserinin felsefe tarihindeki yerini gösterirken
incelememizi, özellikle, onun 'ulusların ideal sonsuz tarihi' fikri çerçevesinde
değerlendireceğiz. Çünkü, Vico'ya göre, her ulusun doğuş, büyüme, yükselme,
iniş ve düşüş itibariyle ebedî bir döngüsel kaderi vardır. İşte, Vico buna
'ulusların ideal sonsuz tarihi der. Asıl incelememiz, Yeni Bilim olmakla
birlikte, Vico'nun diğer iki önemli eserinden de sık sık yararlandık. Bunlar,
onun "Autobiography" ve A study of on Our Time adlı eserleridir.
Düşünsel Arka Planı:

5

Burke, Peter; Vico, s.28. Oxford University Press, 1985.
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İncelememizin konusu olan eseri, etraflıca, dikkatle ve titizlikle ele
alırken, öncelikle, Vico'nun, bu eserine, neden Yeni Bilim başlığını verdiğini
ve yeni bilimin ne olduğunu, Vico'nun içinde bulunduğu tarihsel düşünce ve
kültür ortamı içinde değerlendirmek gerektiğini ve Vico'yu bu eseri yazmaya
yönlendiren o süreci açmak ihtiyacını hissetmekteyiz.
Bilindiği gibi, Vico, 17.yüzyıl gibi büyük bilimsel devrimlerin
gerçekleştiği ve büyük yüzyıl olarak nitelendirilen yüzyılın etkilerinin güçlü bir
şekilde

devam

ettiği

18.yüzyılın

düşünürü,

hukukçusu,

tarihçisi

ve

belagatçısıdır. Ayrıca, Rönesans'ın merkezi olan İtalya'da doğan ve oradan
çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan güçlü düşünce ortamlarının içinde
yetişmiştir.
İtalya, hem klasik dönem Grek düşüncesi hem de Ortaçağ dini
düşüncelerinin yayılıp geliştiği ve Latince dilinin bilim ve yazın dili olarak
kullanıldığı, bazı bilimlerin köklendiği geniş ve her yanı kültürle yoğrulmuş bir
coğrafyadır. O halde, bu coğrafyada eski, yeni, modern ve klasik düşünceler bir
arada ve iç içedir. Vico, tabiat bilimindeki son gelişmelerden etkilenmiş ve
"yeni" kavramı onu da oldukça etkilemiştir.
Şimdi, Vico'nun bilimine, neden "yeni" dediğini ve "eski"nin ne
olduğunu inceleyelim:
15. ve 16. yüzyıllarda görülen Rönesans düşüncesinin amacı, "eski"den
kopmak "yeni"yi aramak, bulmak ve kurmaktı. Burada 'eski' sözcüğünün
anlamını tam olarak belirlemek gerekir: "eski", geleneksel, çağı geçmiş,
sönmüş, bozulmuş, çağ dışı, gerici gibi yüklemleri üstlenir. Ancak,
Rönesans'taki "eski"den kurtulmak düşüncesi, özellikle, ortaçağ düşüncesinin
temelinde olan klasik ve skolastik eğitim ve öğretimden kurtulmak ile eş
gösterilebilir. Aksi takdirde, 'eski' sıfatı, Rönesans'ın kendisinden çok
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etkilendiği eski Yunan düşüncelerini de kapsamı içine alır. Halbuki, Rönesans
bilindiği gibi, eski Yunan düşüncelerinin yeniden doğuşu gibidir.
O halde, Rönesans'ın kurtulmak istediği ve 17. ve 18. yüzyıl
düşünceleri ile birlikte, Vico'yu etkilediği görülen bu klasik, skolastik ve
modern'in tanımına değinmek yerinde olacaktır.
Bildiğimiz gibi klasik terimi, Latince ve Yunanca dersleri için
kullanılmıştır.

Bu

Yunanca

ve

Latince

incelemelerine

Hümaniteler

(Humanitus) adı verilmiştir. Hümanitelerle uğraşanlara Hümanist denmiştir.
Ancak, ulusal diller ve bilimsel gelişmelerle birlikte 'klasik' eğitime karşı
çıkılarak Yunancasız ve Latincesiz sınıflar açılmıştır.
Humanitas, insanî olan uğraşlardır. İnsanın ortaya koyduğu er türlü
ürünü, kültür ve uygarlığı da içerir.
Skolastik, kiliseye bağlı okullarda ve Ortaçağda üniversitelerde
okutulan, genel olarak Hristiyanlık dini ile aklın doğal ışığının verdiklerini
uzlaştırmaya çalışan, Aristoteles felsefesine dayanarak Kilise babalarının
ortaya koyduğu bir akımdır.
Modern sözcüğü ise, VI. yy dan sonra Latince'de 'yenileyin, şimdi olan
son zamanlarda' anlamını taşıyan bir sözcük olarak belirmiştir. Modo, X.
yüzyıldan dan başlayarak felsefe ve din tartışmalarında kullanılmıştır. Ortaçağ
ve klasik karşıtıdır. 17 yy. da 'Modern Felsefe, Bacon ve Descartes'in eliyle
kurulmuş felsefe, 'Modern Bilim' Galile eliyle kurulmuş bilime işaret etmiştir. 6

6

Oxford Üniversal Dictionary, prepared W.Little, H.F.Fowler, J. Coulson, Oxford Üniv.
Press,1967.
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Ortaçağa baktığımızda, büyük filozofların hep din adamları olduğunu
görürüz. Bu çağa baktığımızda, İslam dünyası dışında, özellikle, felsefe, bilim
ve din alanındaki çalışmalar birbirinden henüz ayrılmamıştı. Rönesans
döneminin düşünürleri ise, yazarlar, şairler, bilginler vs. dir. Rönesans'la
birlikte, ulusculuk anlayışı da gelişmiştir. Ulusal dillerle birlikte, ulusal özellik
taşıyan felsefeler de görülmeye, birçok dil, Ortaçağ'daki Latince ve
Yunanca'nın yerini alarak kültür dili olarak gelişmeye başlamıştı. Ayrıca,
Rönesans'taki büyük buluşlar, pusula, barut, matbaa düşüncenin gelişmesi ve
iletilmesinde de etkili olmuştur.
Rönesans felsefesi, insan nedir? sorusunu sorarak hümanist bir tutumla
insanın bu dünyadaki yerini ve anlamını daha etraflıca araştırmıştır. Bunun
yanıtını da Antik Felsefe kaynaklarına dayanarak açıklamaya çalışmıştır.
Rönesans düşünürleri, genel olarak, lâik, özgür bir insan kültürünü
gerçekleştirmek amacıyla hareket etmişlerdir. Antik Çağ tutumunun yeniden
doğması demek olan Rönesans'ta, Yeni Platonculuğu, İtalya'da, Floransa'da
kurulan 'Platon Akademisi' işleyip geliştirmiştir. Özellikle, Marsiglio Ficino
Platon'un yapıtlarını büyük bir başarıyla çevirecektir. Ayrıca, Aritotelesçilik,
Epikurosçuluk gibi akımlar da işlenip geliştirilmiştir. Martin Luther'le başlayan
reformasyon akımı Stoa düşüncesinden büyük ölçüde etkilenerek doğal din
veya akıl dini düşüncesini başlatmıştır. Özellikle, Jean Bodin ve Herbet
Cherbury akıl dinini, tarih boyunca oluşmuş bütün dinlerin kaynağı sayarlar.
Bu doğal dine göre: Bir tanrı vardır. Ona tapmalıdır. Tanrı'ya karşı bu saygı
davranışı, erdemli olmayı sağlar. Suç ve günahın cezası pişmanlıkla
çekilmelidir. Ölümsüz olan ruh, bu dünyada yaptıklarının ödülünü veya
cezasını öbür dünyada çekecektir' 7 .

7

Gökberk, Felsefenin Evrimi,. Remzi yay, 1950.
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Rönesansla birlikte, bildiğimiz gibi bağımsız ulus devleti anlayışı
gelişmiştir. Makyavelli, Jean Bodin, Hugo Grotius, Selden, Pufendorf gibi
düşünürler, Vico'nun kendisinin de belirttiği gibi doğal kanun ve devlet
modelleri bakımından Vico'yu etkilemişlerdir. 8
Bir İtalyan olan Makyavelli (1469-1527)' ye burada kısaca değinmek
gereğini

duyduk.

Çünkü,

Vico,

Bodin'in,

Grotius'un,

Pufendorf'un

düşüncelerine Yeni Bilim adlı eserinde değinmekle birlikte, Makyavelli'den hiç
söz etmemektedir. Oysa, burada, kısaca göstereceğimiz gibi Makyavelli'den
etkilenmiştir. Makyavelli'ye göre, 'din, sadece, devletin gelişmesine ve
korunmasına yarayan bir aracıdır. Halbuki, Vico'ya göre, din, bütün kurumların
temelinde yer almaktadır. Din, kutsallık ve yücelik duygusu, insan tabiatında
vardır. Makyavelli, dinin kendisinde kutsallık ve yücelik olup olmadığını
düşünmez bile. Din ona göre, bir araçtır. İnsanoğlu ise, kötü ruhlu ve ahmak bir
yaratıktır. Bu yaradılışından dolayı insanı disiplin altına almak için, bir kanuna
ve erke itaat ettirmek, şiddet ve zulüm yapmak gerekir. Bu düşünceleriyle
Vico'dan farklılaşmakla birlikte, tarih felsefesi bakımından Vico'yu etkilediği
görülmektedir. İnsanlığın tarihi ile birlikte, ulusların tarihi, yersel ve göksel
cisimler gibi döngüsel bir yol izler. Onlar, sonsuz bir iniş çıkış ve gidiş gelişe
mahkumdurlar. İyi bir toplumun gerçekleşmesi için gerçek siyaset bilimi tarih
üzerine temellenmelidir. Siyasi şeyler, insan aklının yaratımı değildir. Doğal
bir fenomendir. Siyasi düzen de, hayvanlar, bitkiler, insan varlıkları gibi tabiat
kanunlarına maruzdur. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. En iyi siyasi toplum
olan Roma dahi düşüşten ve ölümden kurtulamaz' 9 .

8

Vico, Giambattista; New Science, paragraf 318, 329,350,394-397.

9

The Encylopedia of Phılosophy. Editor, Paul Edwards, volume, fıve. Macmillan Company
and the Free Press, New York London, 1967.
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Makyavelli'nin kısaca verdiğimiz bu düşüncelerinin etkisi, özellikle
Vico'nun

döngüsel

tarih

anlayışı

çerçevesinde,

tezimizin

ilerleyen

bölümlerinde görülecektir. Makyavelli ile Vico arasında yeri gelmişken
kurulan bu benzerlikten sonra yeniden tarihsel arka planı vermeyi sürdürelim.
Yeni Çağ ile birlikte, tabiat ve insan dünyasına farklı bir yaklaşım
belirmiştir. Ortaçağda, din temelinde yapılan açıklamalar, Rönesans ve
Humanism hareketiyle hem insana hem de tabiata dönmüştür. Bu dönüş, önce
bir estetik akım halinde kendini göstermiş ve sonra ahlakî bir tavır olmuştur.
Rönesans'ta Grek ve Latin klasiklerinin incelenmesiyle, düşünce mitolojiden
başlayarak felsefeye yönelmiş, din, insan ve tabiat olayları merak ve
araştırmanın hür imkanlarına göre şekil almıştı. Vico, bu mitolojinin
araştırılması gerektiği düşüncesini Rönesans'yan almış ve kullanmıştır.
16.yüzyıl'dan 19. yüzyıla kadar bilimin katettiği görkemli gelişmede,
fizik, kimya, biyoloji, teoloji gibi farklı konular çerçevesi açıkça belirlenmiş
bağımsız disiplinler haline gelmişti. Aynı zamanlarda, bilimsel yöntemin
içerdiği özellikler de ortaya konmaya başlamıştı ve böylece de farklı disiplinler
kendi yöntemlerini geliştirmişlerdi.
18.yüzyıl'a gelindiğinde Vico'nun içinde bulunduğu kültür ortamı ve
onu hazırlayan tarihsel süreç çok güçlü düşünce akımlarının etkisi altındadır.
17.yüzyılda, Avrupa'da Descartes ile başlayan modern felsefe, 18.yy'da
kendisine Kant (1724-1801) vasıtasıyla şu soruları sormuştur. Neyi bilebiliriz?
İnsan nedir? Nasıl hareket etmeliyiz? Ne ümid edebiliriz? Bu üç soruyu
Vico'nun da kendisine sorduğunu görüyoruz. Çünkü, Vico da, Kant'tan çok
önce bilinebilir ve bilinemez şeklinde iki farklı alan ayırmıştır. Ona göre,
insan, kendi yarattığı kültürel ve tarihsel alanı bilebilir, Tanrı'yı ve Tanrı'nın
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yarattığı tabiatı ise bilemez 10 Görülüyor ki, Vico, tabiatı, Kant'ın numen alanı
gibi, insanın tam anlamıyla bilemeyeceği alan olarak belirlemiştir. Bununla
bağlantılı olarak, o, aynı zamanda, insan nedir sorusuna da cevap aramış ve
günümüze kadar ulaşan ve çağımızda, insanı araştıran akımların doğmasına
yol açan düşünce çizgisine katkıda bulunmuştur. 11
Vico, 17.yüzyıl'ın bilimsel yapısının, insanı ve onun kendisinin yarattığı
kültürü ihmal ettiği görüşündedir ve eserinde, gözümüzü tabiattan insana
döndürmemiz gerektiğini, büyük bilimsel devrimlerin insan yaratımı olduğunu
bize hatırlatmakta ve aslen, insanın kendi ürünü olan kültürün incelenmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
Etkileri:
Yukarıda söz edilen ilerlemeler, insan bilimlerinin temeli üzerinde
yeniden düşünmeye yol açmıştır. İnsanın araştırılması, tabiatın araştırılması
kadar eskidir. Sofistler, Socrates, Platon gibi filozoflar insanı değerleri
bakımından ele alıp incelemişlerdi. Ortaçağlar ve Rönesans boyunca, insan ve
insanlık ürünlerin araştırılması bakımından çeşitli yönlerden ilerleme
kaydedildi. Fakat, yaklaşık '1750-1850 arasında bu insan bilimleri alanında
büyük bir atılımın heyecanı yaşandı. Tarih yazıcılığı, ahlak dersi veren
eğilimini reddederek, olayların kendilerine ulaşmak için daha amansız bir azim
gösterdi ve bilimsel bir hâle geldi. Ve alanını toplumsal iktisadi tarihe kadar

10

Vico, New Science, paragraf 331.
Sosyoloji, sosyal antropoloji, dilbilim, halkbilim, felsefî antroploji, varoluşculuk,
fenomenoloji, psikoloji gibi insanı sosyo-kültürel bir varlık olarak ele alan ve dil, din, âdet, örf
gibi kurumlar bakımından insanlar arası ilişkileri, kültürler arası ilişkileri ve bizzat, insanın
tabiatını, mizacını, alışkanlıklarını, yaşayış tarzlarını, duygulanımlarını, hayallerini, inanışlarını
konu alan bilimlerde ve düşünce sistemlerinde Vico'nun düşüncesinin izleri vardır. Çünkü,
Vico, insanın yarattığı ve insanı ilgilendiren her şeyi konu almaya çalışmıştır ve asıl
incelenmeye değer olanın, insanın yarattığı bu kurumlar olduğunu düşünerek felsefesini bu
temel üzerine oturtmuştur.
11
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genişletti. Psikoloji, toplumbilim, iktisat ve toplumsal insanbilim (sosyal
antropoloji) bağımsız disiplinler olarak ortaya çıktı.
19.yüzyıl'da iyice yerleşmiş bu disiplinler grubunu tabiat bilimlerinden
ayırmak için Stuart Mill 'ahlaki bilimler (moral sciences) adını ortaya attı.
Almanya'da bu deyim Gestes Wissenschaften (manevi bilimler) biçiminde
Almancaya çevrildi. Bu ayırdedici deyim insanını araştırılmasını tabiatın
araştırılmasından (Naturwissenschaften) farklı olduğunu telkin etti ve
metodolojik tartışmalara yol açtı. Toplumbilimler ve humanities daha yaygın
olduğu halde "insan bilimleri" terimi giderek daha çok kullanılan bir terim
haline geldi. "İnsan bilimleri", insan zihninin işleyişi ve bu işleyiş ne olursa
olsun ürünlerini veya bu işleyişten etkilenen şeyleri ele alan disiplinlerdi'12 .
İnsan bilimleri alanında, kendinden sonraki yüzyılları etkileyen ve
temel düşüncesi bakımından insan bilimlerine, tabiat bilimlerinden farklı bir
yöntem ile yönelinmesi gerektiğini dile getiren 18.yy'ın ikinci yarısında
yaşamış olan Vico, insanın yarattığı kültür dünyasını incelemek için yeni bir
bilim ortaya koymaya çalışır. Vico, Yeni Bilim dediği bu eserinde, insanlığın
ilkelerini ve bütün toplumların kendi tarihsel hayat süreçlerindeki gelişmenin
müşterek adımlarını açıklar. Ayrıca, insanî düşünce eyleminin akıl ile olduğu
kadar hayal gücü ve bellek ile nasıl bağlantısı olduğunu gösterir.
'Vico, genel olarak, Batıda modern tarih felsefesinin kurucusu olarak
kabul edilir. Ayrıca, kültür felsefesi ve mitoloji felsefesinin de kurucusu olarak
kabul edilir. Ernst Cassirer, Vico için "mitin gerçek kâşifi" der. Vico'nun eseri,
dil, şiir, estetik, kanun, eğitim, politika metafizik, toplum, kültür ile önemli
derecede ilgilidir.

J Mıchelet, Vico'nun Yeni Bilim ve Otobiyografi'sini

Fransızca'ya çevirmekten başka, B. Croce, Vico ve Hegel'in bağlantısı üzerine
12

H.P.Rıckman , Anlama ve İnsan Bilimleri s.11-12. Çev: Mehmet Dağ. Ankara Üniversitesi
Yayınları, 1992.
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kendi idealist felsefesini kurmuş ve Fausto Nicolini ile birlikte, Vico'nun
eserlerinin İtalyanca standart edisyonunu oluşturmuştur. Finnegan Wake'in
genel yapısını temellendiren James Joyce, Vico'ya çeşitli yerlerde atıfta
bulunmuştur. Goethe, Yeni Bilim'in bir kopyasını ele geçirmiştir. Herder ve
Hamann ise Vico'nun eserini okumuştur. Coleridge, Vico'nun fikirlerini yayan
ilk İngilizdir. Marx, Vico'yu Das Kapital'de tartışmıştır. Yeats, Vico ile
ilgilenmiş ve Giovanni Gentile'nin yorumundan etkilenmiştir. Sorokin, Vico'yu
okudu. Trotsky, Rusya Devriminin Tarihi adlı eserinin ilk sayfasında Vico'yu
aktarmıştır. Collingwood, Croce'nin Vico üzerine olan kitabını çevirmiş ve
Vico'nun tarih kavramından etkilenmiştir.' 13 Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.
Genel olarak, Vico'nun eserlerine baktığımızda, onun, özellikle, insanî
tabiat üzerinde durduğunu ve felsefesini bu kavrama dayandırdığını görürüz.
Aklın tarih içindeki gelişimi, toplumun ve kültürün insanlık tarihindeki
gelişimi ile ilgili düşüncelerini insanî tabiat kavramı üzerine kurduğunu ve bu
görüşlerini vurgulayan bir bilgi teorisi geliştirdiğini görüyoruz. Bununla ilgili
olarak, ilkin, kendinden önceki düşünürlerce yanlış anlaşılmış veya ihmal
edilmiş insanî tabiat ve insanlık ürünleri hakkındaki doğru bilginin nasıl elde
edileceğini ve nereden başlamak gerektiğini araştırmış, insanın ürettiği ve
yarattığı hiçbir şeyi küçümsemeden incelemek gerektiğini vurgulamış, böylece,
insanlık ürünlerin araştırılmaya öncelikle değer olduğunu göstermeye
çalışmıştır. Bunun için halk kültüründen yola çıkmış, mitolojileri, destanları,
halk dilindeki şiirleri esas almıştır. Toplumsal yaşam ve kanun anlayışının nasıl
başladığı sorusunu sormuş, doğal kanun ve hukuk ilmine sahip uluslar
hakkında araştırmalar yapmıştır. Gerçekte, 'Vico, sosyal antropoloji ve
filolojinin mukayeseli ve tarihsel incelemelerini, linguistik, etnoloji, hukuk
ilmi, edebiyat (literature) mitoloji, en geniş anlamda medeniyet tarihini de içine
13

Vico üzerine yazılan ve kaynakçada gösterilen bir çok incelemeden derlenmiştir.Bunlardan
iki tanesi: Robert Caponigri. Tıme and Idea Üniversity Of Notre Dame London, 1968
Leon Pompa. Vico: A Study of the New Science. Cambridge University Press. 1990
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alan sosyal bilginin yeni bir sahasını icat etmiştir. Son olarak, o, insanlık
tarihinin döngüsel olduğunu ileri sürmüştür ki onun bu görüşü Platon,
Aristoteles, Polybius ve İtalyan Rönesans'ındaki diğer düşünürlerin görüşünden
tamamen farklıdır. Vico'nun, kendinden hemen sonraki düşünürler üzerinde
etkisi az olmuştur. Ve bu konudaki fikirleri belki de onun başarıları arasında en
iyi bilinen ve en az değerli olanıdır' 14 .
Vico'nun Beslendiği Kaynaklar:
Vico'nun, yukarıda adı geçen eserine baktığımızda verdiği tarihsel
bilgilerin ve düşüncelerinin çok zengin, çok karışık olduğunu ve günümüzde de
tartışılmakta olan bir çok meseleyi ele alarak çözümler önerdiğini görürüz.
Vico, eserinde doğal kanun kuramcılarına, yeni Stoalılara, yeni
Epikürcilere, Kartezyenlere karşı eleştirilerde bulunur. Ona göre, Platon,
Varro, Scavelo, Lucretius, Tacitus, Ulpian gibi kendinden öncekiler, kendi
zamanının yazarlarından daha gerçekçidir. F. Bacon'un düşüncelerine aşırı
derecede saygı gösterir. 15 Descartes'e ise, özellikle, tarihi küçümsediği için
karşıdır. Vico, bu eseriyle büyük bir keşif yaptığını ve dünyaya yeni bir kapı
açtığını zaman zaman vurgulamıştır.
Vico'nun eseri, çok çeşitli tartışmalara yön verecek niteliktedir .Vico'yu
içinde bulunduğu 18.yüzyıl çerçevesi içinde düşünecek olursak, onun, 18.
yüzyıldaki Romantik ve Kartezyen akım çizgilerinin, Romantik akım çizgisi
tarafında olduğunu görürüz. Bilindiği gibi, Kartezyen akım Descartes,
Malebranche, Geulinex, Leibniz, Spinoza ve günümüzde, Analitik filozoflar
Viyana çevresi yeni pozitivistler tarafından temsil edilen akımdır. Romantik
akım ise, Alman romantikleri, özellikle, Schelling, tarih ekolleri, Yeni
Kantçılar, özellikle, Baden okulu, Rickert, Windelband, Dilthey okulu vs.
14
15

Adı geçen eserler (dip not 13)
Vico, New Science. 40, 88, 62, 47, 80, 163, 359. 342, 345, 387,
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Herder, Humbolt, çizgisidir. Vico, batıda, tarih felsefesinin başlatıcısı olarak
sayılmakla bu çizgide yer almaktadır.
Vico, bizzat kendisinin 'sivil 16 dünya' dediği insan tabiatı ve insanın
tabiatının ürünü olan kurumları sistemli biçimde ilk kez incelediğini ve bir
"bilim formu"na sokmaya çalıştığını söylemektedir. Vico gibi sistemli ve
doğrudan olmasa da kendinden önce bu konuda çalışan filozoflar olmuştur.
Örneğin, Platon, devlet kurumlarıyla, kanun, toplum ve hukukla uğraşmıştır.
Aynı şekilde, Aristoteles, Ibn Haldun, Makyavelli, Bacon, Hobbes, ve Hegel,
Marx vs. gibi kendinden sonrakiler ve daha bir çok düşünür sayılabilir. Ancak,
tarih ve kültür alanını ilgilendiren konuları bir bilim formuna sokma denemesi
bakımından -Doğuda, 14.yüzyıl düşünürü Ibn Haldun da dikkate alınarak- Batı
düşüncesi çerçevesi içinde Vico haklı çıkarılabilir.
Vico, kültürü inceleyen bir filozof olarak bilginin ve bilimin kaynağını
tarih süreci içinde ele alır. Daha ilerde, ayrıntılı şekilde göreceğimiz gibi, Vico,
kendi içinde bulunduğu Hristiyan kültürünün etkisinde kalarak, tarihi, ilk insan
olan Âdem'in cennetten kovulmasından başlatarak, insanlığı, ikiye ayırmıştır.
Gentiller ve İbraniler. İbranileri, gerçek Tanrı'nın seçilmiş ulusu olarak
değerlendirmiş ve bunları konu dışında bırakmıştır. Onun asıl incelemek
istediği grup, gentillerdir. Daha ilerde ayrıntılı olarak değineceğimiz için
burada gentil terimini kısaca şöyle tanımlıyoruz: Kitaplı dinlerden habersiz,
kendi tanrılarını kendileri yaratan, putperest ve kendi yollarını kendileri
çizen, kendi doğrularını kendileri bulan ve kendi kurumlarını kendileri
oluşturarak medenî veya sivil hayata kadar yükselenler. Vico, bu eserinde,
insanlığın, cennetten kovulduktan sonra, yani, Düşüş ile, içinde bulunduğu
vahşi durumdan başlayarak, medenî ve insanî duruma mücadele ederek nasıl
16

Sivil (civil) bizim dilimizde günlük dilde askerî olanın karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Vico'nun burada kastettiği şey, insanın toplumsallaşma ve medenileşme sürecinde yarattığı
herşey anlamındadır.
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ulaştığının tarihini, yani gentillerin tarihini, filolojik, tarihsel ve felsefî
kanıtlamalar yaparak göstermeye çalışır.
Bu genel açıklamalardan sonra, artık, Yeni Bilim adlı eseri nasıl ele alıp
incelediğimizi aşağıda verelim.
Tezin Planı
Esere Genel Bir Bakış adını taşıyan Birinci Bölümde, Vico'nun Yeni
Bilim adlı eserinin başında verdiği resmin açıklaması yapılacaktır. Bu resim
eserin ve tezimizin anlaşılması bakımından çok önemlidir. Çünkü, bu resim
eserin ana fikri gibidir. İnsanlık tarihinin bütün kültürel ögeleri ile Vico'nun
'Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı' olarak adlandırdığı çağlar, belli
simgelerle hiyeroglif tarzda bu resimde sunulmuştur. Bu nedenle, tezimizin bu
bölümünde her bir simgenin açıklaması yapılacaktır.
Toplumsal Varlık Olarak İnsan adlı İkinci Bölümde, Vico'nun İnsan
anlayışının dinsel, toplumsal ve tarihsel bağlantıları araştırılarak, özellikle,
'ortak duyu' kavramının insanın toplumsal varlık oluşundaki önemi
vurgulanacaktır. Bu arada, 'ortak duyu' kavramı çerçevesinde Doğu'da ve
Batı'da tarih felsefesinin babaları sayılan iki filozof olarak Ibn Haldun ve Vico
karşılaştırılacaktır. Son olarak, toplumsal varlık olarak insanı inceleyen yeni bir
bilimin ilkelerinin hangi toplumsal kurumlardan elde edildiği tespit edilecektir.
Vico'nun Bilgi Kuramı ve Yöntem Hakkındaki Düşüncelerinin
inceleneceği Üçüncü Bölümde, Vico'nun bilim anlayışı tespit edilerek, yöntem
bakımından kendisine örnek aldığı Bacon ile yine, yöntem bakımından
eleştirdiği Descartes'in görüşleri arasında bir karşılaştırma yapılarak Vico'nun
yönteminin ne olduğu 'doğru ve olgunun dönüşümü' tezi çerçevesinde
tartışılacaktır.
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Yeni Bilim'in Yapı Taşları, Dil, Mitos, Homer adlı Dördüncü
Bölümde, Vico'nun neden insanlık tarihini incelerken Homer'den başladığını,
neden tarihin anahtarını şiir olarak belirlediğini; ve, bununla bağlantılı olarak,
dil ve kültür anlayışını tartıştıktan sonra, Homer'in İlyada ve Odysess'sından
daha eski bir destan olan Kumarbi Destanı'nın, bu iki destandaki anlatımlarla
benzerliğini göstermeye çalışılacaktır.
İdeal Sonsuz Tarih Fikri adını taşıyan Beşinci Bölümde, Vico'nun
döngüsel tarih anlayışı, tarihte İnayet'in rolü, döngüsel tarih anlayışının
temelinde yer alan ulus anlayışı tartışılarak idealist tarih filozofları arasından
seçtiğimiz Hegel'le karşılaştırma yapılacaktır.
Din, Kanun ve Devlet Anlayışı başlığını taşıyan Altıncı Bölümde,
din, devlet ve tarih anlayışları arasındaki bağıntı gösterilerek, soylular ve
plepler arası mücadelenin, dinsel inanışların, devlet şekillerini nasıl
oluşturduğu ve tarihin seyrini nasıl yönlendirdiği Hegel'in efendi-köle anlayışı
ile benzerliği de gösterilerek vurgulanmaya çalışılacaktır. Bu bölümde, ayrıca,
Vico'nun kanun hakkındaki düşünceleri ve eleştirileri de gösterilecektir.
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BÖLÜM I
ESERE GENEL BİR BAKIŞ
Giambattista

Vico’nun

Yeni

Bilim

adlı

eseri,

beş

kitaptan

oluşmaktadır. En başta, beş kitabın tamamını özetleyen bir resim
bulunmaktadır. Bu resim, 'yerel bir sanatçı olan Domenico Vaccaro tarafından
yazarın yardımıyla çizilmiş' 17 Bu resim, beş kitapta veilmek istenen
düşüncelerin ya da işlenen konunun ana fikrini temsil eder. Vico’nun
deyimiyle, bu resim, Yeni Bilim’in her bir ögesini gösteren bir hiyerogliftir. Bu
resimdeki göksel yuvarlak, tabiat dünyasını, şakaklarında kanat bulunan bayan,
bu Bilimin metafiziğini, içinde bakar durumda göz bulunan parlak üçgen,
Tanrı'nın inayetini, resimdeki diğer hiyerogliflerde, insanların dünyasını, sivil
dünya veya ulusların dünyasını göstermektedir. ‘Eserin Ana Fikri’ başlıklı
açıklamalardan sonra bu beş kitaba geçilir. Birinci Kitap,

‘İlkelerin

Kurulması’. İkinci Kitap, ‘Şiirsel Hikmet’. Üçüncü Kitap, ‘Gerçek
Homer’in Keşfi’. Dördüncü Kitap, ‘Ulusların Akışı’ (corso). Beşinci Kitap,
‘Uluslar Yeniden Ortaya Çıktığında İnsanî Kurumların Geri Dönüşü’
(rıcorso). Eserin Sonucu. Ayrıca bir de ‘Ek’ kısmı bulunmaktadır.
Resmin Açıklaması:
Eserin Ana Fikri bölümünde bulunan ve eserin bütünündeki fikrî
yapıyı ortaya koyan resim, eserin bütününe ışık tutacak ve okuyucunun
belleğinde canlı kalacak şekilde, bu Bilim'in hiyeroglifi gibidir. Bu resme göre,
göksel yuvarlağın veya tabiat dünyasının üzerinde duran ve şakaklarında

17

Peter Burke, Vico s.30, Oxford Universıty, 1985.
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kanatları olan bayan, metafiziktir. Üstte parlayan üçgenin içinden bakan göz,
inayetinin bir yönüyle Tanrı'dır. Ektaz halinde Tanrı'ya bakan metafizik,
Tanrı'yı şimdiye kadar filozofların temaşa ettiklerinin içinden geçerek, sivil
dünya veya ulusların dünyası üzerinde temaşa eder. Yani, asıl metafiziksel
dünya, sivil dünya veya ulusların dünyası olan insan zihinlerinin dünyasıdır.
Metafizik, işte bu dünyayı Tanrı'da temaşa eder.
Yuvarlak, fiziksel dünya veya tabiat dünyası, yalnızca, bir tarafıyla
sunağa dayanır. Çünkü, ilâhî inâyeti, yalnızca, tabiat düzeni içinde temaşa eden
filozoflar, onu bir yönüyle göstermişlerdir. Tanrı bize, tabiat içinde varoluşu
vermiştir. Fakat, filozoflar, Tanrı'nın inâyetinin insanlara en özgü tarafını,
insan tabiatının temel özelliğini henüz temaşa etmemişlerdir. Yani, sosyal olma
özelliğini. Bu özelliği sağlarken, Tanrı, insanî kurumları öyle takdir etmiş ve
düzenlemiştir ki, insanlar, ilk günahla, ilâhi adaletten düştükleri zaman, âdil
insanlar gibi yaşamak ve böylece, kendi sosyal tabiatlarını anlamak ve
toplumda kendilerini korumak için farklı, hatta, zıt yollara sapmışlardır. 18
Resimde, göksel yuvarlağı çevreleyen Zodyak kemerinde, Leo ve
Virgo'nun işaretleri görünmektedir. Leo (Aslan), şuna işaret etmektedir: Her
eski gentil ulus, kendi kurucusunu över. Vico, Grek mitolojisinden aldığı
Herkül ile her ulusun kendi kurucusunu temsil eder. Herkül, ilkin ateş püsküren
Aslan'ı öldürerek, Nemean Ormanını yakmış ve Aslanın derisiyle süslenmiştir.
Böylece, ağaçlık bölgeleri ekime hazırlamıştır. Herkül, aynı zamanda askerî
kahraman tipini önceleyen politik kahraman tipidir. Bu olay, Grekler arasında
zamanın başlangıcını temsil eder. Olimpiyatlar da, Herkül'ün Aslanı katlederek
kazandığı zaferi kutsayan oyunlarla başlar. O halde, Grekler'in zaman sayımı
tarlaların ekilmesi ile başlar. 19

18
19

Vico, New Science, paragraf 2.
Vico, New Science, paragraf 3.
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İkinci işaret, Virginin (başak) işaretidir. Virgin, Grek tarihinin altın
çağla başladığına işaret eder. Şairler, bu çağın dünyanın ilk çağı olduğunu
vurgulamışlardır. Altından kasıt, metalik altın değil, buğday başaklarıdır.
Astronomlar, Virgini, şairler tarafından tahıl veya buğday başaklarının
taçlanması olarak tasvir edilmiş bulmuşlardır. Yıllar, önceleri, hasat
zamanlarıyla sayılırdı. Dünyanın ilk altını da tahıl veya buğday idi. Şairler, bu
çağda, tanrılarla kahramanların arkadaşlık ettiğine inandılar. Greklerin Altın
Çağı, Latinlerin Satürn Çağı ile aynıdır. Sati, tarlaların ekilmesi demektir.
Satürn'ün Grekçe ismi, zaman manasına gelen Chronostur. Mısırlılar, Grekler,
Latinler ve daha bir çok ulus, birbirlerinden habersiz, fikirlerinin bir örnekliği
ile tanrıları gezegenlere, kahramanları da sabit yıldızlara yükseltmişlerdir.
Satürnden dolayı kronoloji veya zaman teorisi için yeni ilkeler elde
edilmiştir 20 .
Resimde görülen sunak alttadır ve yuvarlağa dayanmaktadır. Göksel
âlem, göğün, yeryüzünde insanlar üzerinde egemen olduğunu ve insanlığa
büyük nimetler sunduğunu düşünen şairler tarafından yükseltilmiştir. Büyüyen
insan ırkının çocukları olan şairler, gökyüzünün dağların doruklarından daha
yüksek olmadığına inanmışlardı. Tıpkı, şimdiki çocukların, göklerin, evlerin
çatılarından daha yüksek olmadığına inanmaları gibi. Homer'in bahsettiği
Olympus'ta tanrılar ikâmet ederler. Sunak da göksel bir işarettir. Sunağın
üzerindeki ateş, Aslanın evi olan Nemean Ormanını temsil eder. Çünkü, bu
orman ekim alanları açmak için Herkül tarfında ateşe verilmiştir.
Metafiziğin göğsünü süsleyen ve ilâhî ışığı yansıtan dışbükey
mücevher, temiz ve saf kalbin simgesidir. Bu ruhun gururu ve bedensel
hazların bayalığı ile kirlenmemiş metafiziğin temiz ve saf kalbine işaret eder.
Anlaşıldığına göre, Vico, bununla, insandaki tanrısal tarafı kastetmektedir.

20

Vico, New Science, paragraf 4.
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Bunu, Zenon, 'kader'e; Epikür, 'şans'a atfetmiştir. Akılsal kurumlardan gelen
özel bir ışıktan dolayı, Tanrı bilgisi, yalnızca, ahlâkî kurumları düzenleyen
metafizikte son bulmaz. Öyle olsaydı düz bir mücevher olurdu. Halbuki, bu
mücevher konvekstir. O halde, metafizik, tanrının inayetinin halkın ahlakî
kurumlarında ve sivil âdetlerinde olduğunu göstermek için ışığı yansıtır ve
dışarı yayar. Bu halka ait (vulgar) kurumlar ve sivil âdetlerle, uluslar varlığa
gelir ve dünya üzerinde varlıklarını sürdürürler.
Aynı ışık, metafiziğin göğsünden Homer'in heykeline de yansımıştır.
Çünkü, Vico'ya göre, Homer, ilk gentil yazardır. Metafiziğin başlangıcı,
buradadır. Çünkü, sağlam duyu ve engin hayal gücüne sahip gentil ulusların
ham zihinlerini inme imkanını vermiştir. Homer, çatlak bir temel üzerinde
durur. Bu da gerçek Homer'in keşfine işaret eder. Çünkü, Vico, Homer'in bir
şahsiyet olarak yaşamadığını, onun halkın düşünce ve duygularını yansıtan bir
simge olarak, halk tarafından yaratıldığını düşünmektedir. 21
Resimde görülenlerin en önemlisi sunaktır. Çünkü, sivil dünya, din ile
başlamıştır. Sunak üzerinde, solda gördüğümüz şey, âsâdır. Bu âsâ, falcıların
kehanetlerine işaret eder. Gentiller arasında, ilk kurumlar, kaynaklarını
kehanetlerden almıştır. Sunağın üzerinde, âsânın yanında su ve ateş
görülmektedir. İnsanî kurumların ilki, sunak üzerinde ateşle tutuşturulmuş
meşale ile sembolize edilen evliliktir. Çünkü, evlilik, bütün devlet adamlarının
hemfikir olduğu gibi, ailenin; aile de ulusun tohumluğudur. Meşale, su ve ateş
ile birlikte, sunak üzerinde yer almıştır. Çünkü, hayat için çok gerekli olan su
ve ateş insanın toplum içinde yaşamasına önderlik etmişlerdir.
İkinci insanî kurum, ölüler için yapılan törenlerdir. Bu, ormanın
içindeki ölü külü vazosu ile temsil edilir. Bu simge, ruhların bedenler ile

21

Vico, New Science, paragraf 5,6,7.
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birlikte ölmediğine, ruhun ölümsüz olduğuna işaret eder. Bu vazo, ilk arazi
taksimine de işaret eder. Çünkü, ilk hâkimiyet bölgeleri (dominyonlar),
ölenlerin oğulları tarafından sahiplenilmiştir. 22
Resimde, ilk gentillerin babalarının, tarihin ilk güçlü insanları olduğuna
işaret eden bir pulluk (saban) durur. İlk ulus kurucuları, Herkül ile temsil edilir.
Vico'nun tespitine göre, Varro, tam kırk tane Herkül saymıştır. 23 Bunlar, ilk
ekime hazırladıkları topraklardan dolayı, ilk babalar, kehanet kurumunu
ellerinde bulundurdukları için, ilk din adamları, soylular ve kanun koyucular,
kısaca, ilk otorite oldular. Böylece, bütün değerler, kökenini, ilk olarak din ve
dindarlıkta bulmuştur. Oğullar, babalarına, tanrının yaşayan imajları olarak
saygı duydular. Böylece, ilk kanunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. 24
Sunağın sol tarafında, deniz yoluyla halkın göç etmesini temsil eden
gemi dümeni durur. Dümen, sunağın ayağına doğru başını eğer. Bu göç
edenlerin ilâhiliği bilmeyen atalarını temsil eder. Onlar, vahşiler gibi evliliği
bilmeyen ve karışık cinsel hayat süren dinsiz insanlardır. Ayrıca, sefil ve
mutsuzlardı ve emniyete kavuşmak için, dindar ve iyi insanların bulundukları
bölgelere göç etmişlerdir. Ekime açılan yerlerdeki sunaklara sığınmışlardır.
Bunlar, sunaklara sığınan dinsiz göçebe ve zayıf kişilerdir ve burada
famulileri 25 oluşturmuşlardır. İlk şehirler de böylece, sunaklarda kurulmaya
başlanmıştır. Dümen, sunağın önünde duran ve kendi bulunduğu yerden onu
tehdit ederek dümene düşmanca tavır sergileyen sabandan biraz farklıdır.
Çünkü, soyluların ellerinde bulunan toprakları paylaşmamış olan famuli, daima
kendi efendilerine hizmet ediyor olmaktan bıkmıştır ve isyan etmiştir. Birleşen
22

Vico, New Science, paragrar 8-14.
Vico, New Science, paragraf 196.
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Vico, New Science, paragraf 14.
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Famuli: Vico, bu terimi anne, baba ve çocuklardan oluşan aile anlamındaki famıly
teriminden farklılaştırarak kullanır. Çünkü, famuli, anne, baba ve çocuklar ile birlikte babaya
sığınan ve hizmetini gören kişileri de kapsar. Hatta ulusların gelişme aşamasında bu famuli
daha sonra babaya karşı isyan etmiştir.
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babaların gücüne karşı yenilen famuli, göç etmek zorunda kalmıştır ve
kendilerini denizin tehlikelerine atmışlardır. Denizaşırı koloniler kurarak
dünyanın her yerine yayılmışlardır. 26
Sabanın önündeki Latin alfabesiyle yazılmış tablet, vulgar dillerin
kökenine işaret etmektedir. Diller, ulusların kurulmasından çok zaman sonra
meydana gelmiştir. Yerli diller, ilkin, kendi topraklarında biçimlenmiş daha
sonra göçler yoluyla bütün yeryüzü ormanına dağılmıştır. 27
Resimde, en altta, baltalı değnek demetleri (fasces), buna dayalı bir
kılıç, bir para kesesi, bir terazi ve Merkür'ün yılanlı âsâsı görülmektedir. Baltalı
değnek demetleri, babaların güçlerini birleştirerek ilk sivil imparatorlukların
ortaya çıkmasını temsil eder. Bunlar, tanrıdan başka kimseye sorumlu olmayan
kimselerdir. Değnekler, her bir babanın kehanetleri aldığı âsâları temsil eder.
Bunlar, ilâhîliğin değnekleridir ve hükümdarlık âsâlarıdır.
Baltalı değnek demetlerine yaslanan kılıç, kahramanlar zamanında
kanunun güç kanunu olduğunu temsil eder. Bu, Homer'de silahları hakkın
yargıcı yapan Achilles'in kanunudur ve düelloların kökeni de buraya dayanır,
yani, çarpışmayı kazanan haklı sayılmıştır. 28
Para kesesi, ticaretin para yoluyla yapılmasının sivil imparatorlukların
kurulmasından sonra olduğunu gösterir. Bu hiyeroglif, aile armalarıyla aynı
olduğu görülen madeni paranın kökenine de işaret eder. Aile armaları da arazi
armalarıyla bağlantılıdır. Askeri bayraklar ve ve halk bayraklarının kökeni de
buraya

dayanır.

Vico,

buradan

çıkarılabileceğinden sözetmiştir.
26

Vico, New Science, paragraf 15-21.
Vico, New Science, paragraf 21-24,
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Vico, New Science, paragraf 24-28.
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30

numismatik

için

yeni

ilkeler

Para kesesinin yanındaki terazi, kahramansal yönetimler olan
aristokratik yönetimlerden sonra, insanî hükümetlerin geldiğini gösterir. Halk,
sonunda, gerçek insanî tabiat olan akılsal tabiatın bütün insanlarda eşit
olduğunu anlamaya başlamıştır. Böylece, uluslar, derece derece sivil eşitliğe
doğru yol almaya başladılar. Bu eşitlik, teraziyle sembolize edilmiştir. Çünkü,
halkçı yönetimlerde, herşey, hisse ile veya denge ile gider. 29
Yılanlı âsa ve Merkür'ün başlığı ise, doğal gücün en yüksek olduğu
dönemlerde, insanların birbirlerini sürekli düşmanlar olarak gördüklerine ve
yağmacılık ve korsalığın yaygın olduğuna, halbuki, insanî yönetimler ve
monarşilerin gelmesi ile birlikte, savaşların, habercilerle yapıldığına ve barış
görüşmelerinin savaşları sona erdirdiğine, yani evrensel kanunların geldiğine
işaret eder. Yılanlar, kanunları temsil eder. Âsa, bildiğimiz gibi, kralın
egemenliğini, Merkür'ün başlığı ise, kraliyet mülklerini temsil eder. 30
Bu eserin bütün fikri şöyle özetlenebilir: Resmin arka planındaki
karanlık, belirsiz, şekilsiz, muğlak olan Kronolojik Tablo'da ortaya konan bu
Bilim 'in metaryalidir. İlâhî inâyetin metafiziği aydınlattığı ışık, Bu Bilim'in
Elemanlar olarak aldığı Aksiyomlar, Tanımlar ve Postulaları temsil eder. Bu
Elemanlardan da İlkeler çıkarılır. Bu İlkeler üzerinde Yeni Bilim ve Yeni
Bilim'in Metodu temellenir. Bütün bunlar, Birinci Kitap'ın konusudur.
Metafiziğin bağrından Homer'in heykeline yansıyan ışık, İkinci Kitap'taki
Şiirsel Hikmete verilen en uygun ışıktır. Buradaki açıklamalardan sonra Gerçek
Homer'in Keşfi Üçüncü Kitap'ta açıklanır. Dördüncü Kitap'ta tarihte,
Ulusların Akışı (corso) Beşinci Kitapta ise, Homer'in heykelinin ayaklarına
varıldığı için Ulusların aynı düzende Tekrar Akışı (ricorso) incelenmiştir.
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Vico, New Science, paragraf 28-30.
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Birinci Kitap, ‘İlkelerin Kurulması’, I. Kısım, Kronolojik Tablo ile
başlar. Vico, insanlık tarihini evrensel tufan ile başlatır. Burada dünyanın
bilinen en eski uluslarını sayar. Kronolojik Tablo bu Bilimin materyalidir. Bu
Kitapta Vico, kendi zamanına kadar bilinen tarihi yeniden ele alır,
değerlendirir. Bu arada, tarihteki birtakım özel olaylardan örnekler verir.
Burada Vico, her ulusun kendini tarihin başlangıcına koymasını, kendini
uygarlığın başlatıcısı olarak görmesini ve bunu ispat etmeye çalışmasını
eleştirir. Ona göre, ulusların müşterek tabiatından dolayı, uluslardaki
uygarlaşma veya insanîleşme süreci paraleldir. Her ulus, belli birtakım
aşamalardan geçer. Bu durum, insanların ortak tabiatlarının, ulusların doğal
gelişimlerinin, toplumsal ve ekonomik şartlarının bir sonucudur. Vico’nun
iddiasına göre, eğer, bir ulus, başka bir ulusla temâs etmeksizin kendi içine
kapalı kalmış olsaydı bile, her biri aynı süreci izlerdi. Araştırıldığında
görülecektir ki, bütün insanlar arasında tanrılar, küçük farklılıklar dışında, bir
örnektir ve kahramanlar, birbirinden habersiz, gentil insanlar arasından
çıkmıştır. Bilimlerin başlangıcı, halk ihtiyaçları ve faydalarıdır. İlk bilim,
mitoloji ve fabllerin 31 yorumu olmalıdır. Dünyanın ilk halkı, Yahudilerdir.
Âdem ise, onların prensidir. Gentil ulusların tarihlerinin başlangıcı onların ilk
tarihleri olan fabllerdir. Bilimlerin kaynakları da buradadır. Çünkü, bilimler,
başka bir kaynaktan değil, uluslardan çıkarlar. 32
Vico’ya göre, her ulus kendisinin en eski olduğunu iddia etmiştir.
Bunun için vesikalar sunmuştur. Halbuki, bu iddia yalnızca Yahudilerin
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Vico, fablin ne olduğunu İkinci Kitabınını Şiirsel Mantık kısmında inceler. Buna göre,
Grekçe'de, fabl, mytos, myth, İtalyanca'da, favella, mantık (logos) teriminin ilk manasıdır.
Latince, mute, mutus (sessiz) buradan gelir. Konuşma ilkin zihinsel ve işaret dili olarak sessiz
zamanlarda doğmuştur. Bundan dolayı, logos, hem kelime hem de bir fikirdir. Fabller, Vico'da,
yaratıcı sınıf kavramlarıdır. Mitolojiler de bu fabllere uygun allegorilerdir. Örneğin, Achilles,
bir fabl, o ve diğer tanrılar ve kahramanlara ilişkin anlatımlar da mitoloji. O halde, fabli, efsane
olarak da çevirebiliriz. Ancak, fabl kelimesi, Türkçemize, yanızca, hayvan masalları olarak
yerleşmiştir.
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hakkıdır. Sonra Kaldeliler gelir. Çünkü, ilkin iç uluslar, daha sonra deniz
ticareti ile uğraşan uluslar nüfuslanmıştır. Kaldeliler, ilk gentil bilgelerdir.
Kaldeli Zoratester (Zerdüşt), onların prensidir. Sonra, Asurlular gelir.
Kronolojik tabloda üçüncü sütun, İlkçağda Mısırlıları bozguna uğratan İskitlere
aittir. IV. Sütun Fenikelilerindir. Çünkü, onlar, quadrantın kullanılışını ve
kutup yıldızının yükseliş bilgisini Kalde’den aldıkları için Mısırlılardan önce
onlara yer verilmiştir. Mısırlılar ise bütün ulusların en eskisi değillerdir, onlar,
bu sütünda ancak beşinci yeri hak ederler. Altıncı ulus Grek, yedincisi ise
Roma'dır. 33
Vico,daha sonra kendi anlatımına göre, dünya tarihini, kronolojik
olarak çizer. Nuh tufanından sonra Nuh'un üç oğlu Ham, Sam, Yafes'in
ırklarının dünyanın çeşitli bölgelerine dağıldığını belirtir. Sam'ın ırkını
İbraniler olarak belirlediğinden, etimolojistlere göre, bütün gentil ulusların
Nuh'un diğer iki oğlu Ham ve Yafes'ten çıktığını delil olarak gösterir 34 daha
sonra devlerle başlayan gentil insanlığı anlatır. Burada, özellikle, en eski yazılı
belge olan Homer'deki anlatımları açımlar. Böylece, Tanrılar, Kahramanlar ve
İnsanlar Çağlarını belirler. Kronolojik olarak, dünyanın tarihini ve önemli
olayları açıklayarak Roma ulusunu bu üç çağın ispatı olarak verir.
II. Bölüm'de, Elementler başlığı yer alır. Burada, Vico, tartışmayı farklı
bir yere getirir. Elementlerin girişine önsöz olarak önemli bir yorum yapar.
Vico’nun yapmak istediği şey, tarihî olguları, kökenlerine kadar geri
götürmektir. Kendisinin diğer tarihçilerden farklılaştığını söyler. Çünkü, ona
göre, bilimsel olan, ulusların insanîleşme süreçlerinin ilkelerini araştırmaktır.
Eski ulusların tarihleri ve kökenleri üzerine esaslı bir araştırma, bir çok
güçlüğü çözecektir. Bunun için insanlığın ilk anlatım tarzı olan fabllere kadar
geri gitmeli ve onların gerçek ve ilk anlamları araştırılmalıdır. Bu bölümde
33
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Yeni Bilim'in üç ilkesinden söz eder. Dinsel inanç, evlilik, ruhun öümsüzlüğü.
Çünkü, bütün kurumların temelinde bu üç ilke vardır. 35
Vico, insan ırkının ortak duyusundan, toplumsal varlık oluşundan, her
bir ulusun, ayrı ayrı iç yapısında aynı süreçlerden geçtiğinden ve bunun
etimolojik temellerinden bahseder. Burada, insanın toplumsal bir varlık oluşu,
ulusların meydana gelişi, akışı ve ideal sonsuz tarihin aksiyomlarını ileri sürer.
İnsanın ortaya çıkışı, gereksinim ve faydadan dolayı biraraya gelişleri,
kurumları ve ulusları oluşturmaları ile ilgili aksiyomlar ve sonuçlar verir.
Vico'nun bu bakış açısı, Leon Pompa’ya göre, Vico’nun tarihsel
yorumlarla, tarihsel yorumlara dayalı ilkelerin çeşitli türleri arasındaki ayırımı
yakaladığını gösterir. 36
Vico, akla uygun ve yerinde postulalar vererek ve bazı açıklamalarda
bulunarak filolojik ve felsefî deliller ileri sürer ve tıpkı kanın bedenimizde
akması gibi bu Elementlerin de Bilim’in içinde akacağını ve onu ulusların
müşterek tabiatı hakkında akıl yürütmelerimizde canlandıracağını söyler. 37
I.Kitap, ilkelerin kurulmasına ayrılmış 114 maddeden oluşur. Vico,
bunlara

aksiyomlar

başlığını

vermiştir.

Bunlar,

bütün

eserin

temel

varsayımlarını ve sonuçlarını özetler niteliktedir.
Elementler Bölümü, 144 Element içerir. Elementlerde, Vico, asıl genel
varsayımları kurar. Bunlar, kabaca üç sınıfa ayrılabilir. İlki, insanî eylemlerin
sosyal ve tarihsel tabiatı hakkındaki bilgi teorisini kuran en önemli felsefî
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Pompa Leon, A study of New Science, s. 47 Cambridge Univ. Press. 1990.
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ilkeler veya metafiziksel teoridir. İkincisi, sosyolojik teorilerdir. Üçüncüsü,
tarihsel metodun yeniden düzenlenmesi için bir grup teoridir.
III. Bölümde, Yeni Bilim'in üç ilkesini açıklar. Bunlar, insanlığın
yaptığı sivil toplum dünyasının üç ilkesidir. Bu ilkeler, evrensel ve sonsuz
ilkelerdir. İnsanlık tarihinin değişmez üç ilkesi, din, evlilik, ruhun ölümsüzlüğü
inancına dayalı defin törenleri.
IV. Bölümde, Yöntem'den bahseder. Vico'ya göre, filolog ve filozoflar
fablleri incelemek için ortak çalışmalıdır. İncelemeye tanrı kavramından
başlanmalıdır. Halkın dili ve metafiziği incelenmeli ve sonra insanlığın diğer
kurumları

incelenmelidir. 38

Ulusların

başlangıçlarına,

ilâhi

ve

insanî

kurumların kökenlerine kadar inmelidir. Bunlar, halk hikmetinde aranmalıdır.
Bu Bilimin ayıredici özelliği incelenecek şeyin sonsuz ya da evrensel
özelliklerinin olmasıdır. Ancak, bu kurumlar tekil zamanlarda yerlerde ve
biçimlerde meydana gelmemiş olsaydı, bu sonsuz özellikler doğamazdı. 39
İkinci Kitap olan Şiirsel Hikmet bölümünde, ulusların müşterek
tabiatının temelinde şiirsel veya nazım anlatım türünün esas olduğunu
göstermeye çalışır. Bütün uluslar, ilkçağlarında bu tür anlatım tarzını
kullanmışlardır. Çünkü, insanların ilk anlatımı - simge ve jestlerle anlatımı
saymazsak - ilk ifâde biçimleri sözseldir. Bu anlatım ise akılsal olmaktan daha
çok hayal gücüne dayalı ve kurgusaldır.
Şiirsel Hikmet, bu bilimin asıl anahtarı denilen şeyle ilgili olarak
çocuklar, şairler, ilkel insanlar arasındaki mukayeseye değinir. Şiirsel mantık,
politika, kronoloji, coğrafya, vs. ayrıntılarıyla bu kitapta betimlenmektedir.
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Vico, bu kitapta aklın zayıf olduğu, hayal gücünün güçlü olduğu bir
toplumun aşamalarını, özelliklerini, ögelerini, dinamik ve durağan yönlerini,
değişimlerini örneklendirerek ve efsanelerle zenginleştirerek güzel bir anlatım
yoluyla açıklamaya çalışır. İkinci Kitap, bu nedenle tarihî, toplumsal,
etimolojik yönler içerir.
Üçüncü Kitap olan Gerçek Homer’in Keşfi'nde Vico, Şu iddiada
bulunur: Homer’e atfedilen yazılar aslında tek bir yazara ait değildir. Bu
yazılar,

Yunanistan’ın

farklı

bölgelerinde

farklı

zamanlarda

yaşayan

rapsodların hikayeleridir. Homer de bir tek kişi değildir. Halk arasında
anlatılan bütün hikayelerin kendisine atfedildiği bir efsanedir, bir sembol, bir
kurgudur.
Dördüncü Kitap olan Ulusların Akışı (corso) çok şematik olarak
insanlık tarihinde, ulusların içinden geçtiği üç çağı sıra ile anlatıyor. Her bir
çağın kanunu, dili, yönetim şekli ve hatta insanî tabiat tipi var. Bu sıra Vico'ya
göre tersine dönemez.
Kısaca, Vico, burada, 'ideal sonsuz tarih'in temel görünüşlerinin
açıklamasını içerir. Yani, ulusların doğuşu, gelişmeleri, yükselişleri ve
düşüşleri. Özgür olarak gelişmekte olan bütün uluslar, bu süreçlerin içinden
geçerler. Bu kitap, en soyut şekilde, Vico’nun tarihsel sosyolojik teorilerini
içerir. Vurgu, teorilerden ziyade olaylar üzerinedir. 'Corso' yani ulusların akış
yönü bu eserde ortaya konur.
Beşinci Kitapta, uluslar, yeniden ortaya çıkıp gelişmeye başladığı
zaman, bu uluslardaki insanî kurumların da yeniden ortaya çıkışı işlenir. Bu
kitap, Batının kendi içinde Karanlık Çağ dediği dönem ile Avrupa’nın erken
feodal zamanlarını "ideal sonsuz tarih" teorisinin ışığında yorumlamaktadır.
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Vico, Avrupa, Ortaçağ örneğini, Kahramanlar veya Barbarlık Çağının yeniden
akışı olarak vermektedir.
Burada, önemli olan, tarihsel olayların, "ideal sonsuz tarih" 40
teorisinin ışığı altında incelendiği zaman, aydınlanacağının gösterilmesidir.
'Ricorso' denilen ve ulusların akışının döngüsel olduğunu gösteren veya ispat
eden bu bölümdür.
Buraya kadar, Yeni Bilim adlı eserin yapısını kısaca özetledikten sonra
Vico’nun fikirlerini açık seçik anlatabilmek ve, eserin muğlak ve karanlık
yapısını aydınlatmak için, anlatımları bazı başlıklar altında toplamak gereğini
duyuyoruz.
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Bu ifade, Vico'nun uluslarda varolduğunu tespit ettiği tarihsel döngüsüyü anlatır. Yani,
uluslar, sürekli olarak, Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar çağından geçecektir. Vico, Yeni
Bilim adlı eserinin Dördüncü Kitabını tamamen bu döngünün anlatılmasına ayırmıştır.
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BÖLÜM II
TOPLUMSAL BİR VARLIK OLARAK İNSAN
Bu bölümde, öncelikle, Vico'nun insan anlayışını ele alacağız. Çünkü,
insanın tabiatı gereği toplumsal olduğu savı, onun felsefesinin temel
aksiyomudur 41 . Ayrıca, Vico'nun insan anlayışını, Kutsal Kitabın insan
anlayışı ile karşılaştırarak, Vico'nun din, toplum ve tarih arasında nasıl bir
bağıntı kurduğunu göstereceğiz. İnsanın toplumsal bir varlık olmasında "ortak
duyu"nun önemini vurgulayacağız. Fikirleri arasında büyük bir benzerlik
bulunan Ibn Haldun ile Vico'nun insanın toplumsal ve tarihsel varlık oluşu
konusundaki görüşlerini karşılaştıracağız ve insan anlayışına bağlı olarak Yeni
Bilim'in ilkelerini nasıl belirlediğini göstereceğiz.
Her filozof, içinde yaşadığı kültürün etkisini taşır ve düşüncelerinde ve
yazılarında, bu kültürünün etkisini gözler önüne serer. İşte, bu nedenledir ki,
incelemekte olduğumuz filozofu da kendi kültürünün bir ürünü olarak düşünüp
o kültür çerçevesi içinde değerlendirmek zorunluluğunu hissetmekteyiz.
Hristiyan dininin etkisi altında bir filozof olan Vico'nun kendi tarih felsefesini
oluştururken, Kutsal Kitab'a dayalı düşünceler ürettiğini görüyoruz. O,
insanlığın tarihini Âdem ile, gentillerin tarihini ise, Nuh tufanıyla başlatır.
Evrensel, laik, modern anlamda, yani, Ortaçağın dini düşüncelerinden arınmış
bir tarih felsefesi oluşturmak amacındadır. Buradan yola çıkarak, kutsal
kitabın, insanın yaradılışı hakındaki anlatımlarını esas alarak, gentil
insanlığın gelişmini ise, sapma olarak değerlendirir.'Bu sapma, beden içine
dalmış ve orada gömülü kalmış, insan zihninin zayıflığının bir sonucudur'
41
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Vico, İbranileri, toplumu kuran yasaları, Tanrı'nın kendilerine vahiy ile

ilettiği ve prensleri Âdem olan gerçek Tanrı'nın insanları olarak değerlendirir.
"Gentiller 43 "in tarihini ise Düşüş le başlatır. Buradan yola çıkarak,
"gentil"lerin dinsel ve insanî kurumları nasıl oluşturduklarını anlatır. Onun
tarih teorisinin konusu, işte, tarihleri düşüşle başlayan bu gentil insanlıktır. Ona
göre, İbraniler de, "gentiller" arasında uzun süre bilinmeden yaşamışlardır.
Vico, "gentiller"in tarihsel ve toplumsal yapılarını incelerken Kutsal Kitabın
verilerinden habersiz kabul ettiği gentil insanlığa dayalı, laik bir tarih modeli
ileri sürmüştür. Bu laik tarih modeli, onun temel kavramı olan insan tabiatı
kavramına dayalıdır. Bu nedenle, ilkin, onun insan anlayışına değinmek
yerinde olacaktır.
İnsan Anlayışı:
Vico, neden insanlığı gentil insanlık ve İbraniler olarak ikiye
ayırmaktadır. Buna bağlı olarak onun insan anlayışı nedir? Şimdi bunları
sorgulayalım:
Vico’ya göre, insanın en temel özelliği, toplumsal varlık oluşudur.
Vico, insan, dediğinde toplumsal bir varlığı anlar. Toplumsal oluş, insanın
temel tabiatıdır. İnsanın toplumsal varlık oluşu, onun felsefesinin temelini
oluşturan ilk metafiziksel ve ontolojik ilkedir. Bu, insan tabiatının gereğidir ve
Vico'nun bir aksiyom olarak öne sürdüğü 'şeyler doğal yapılarının dışında
varolmazlar' 44 savından dolayı, insanı, toplumsal tabiatından ayrı düşünmek
mümkün değildir. Bu durumda, insan doğuştan mı toplumsaldır? sonradan mı
toplumsal olmuştur? tartışması anlamsızdır 45 . Çünkü, bu iki sav da aynı şeyi
söylemektedir. Vico'ya göre, insan tabiatı özgürdür, seçme şansına sahiptir.
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Ancak, tutkuları nedeniyle değerleri oluşturmakta zayıftır. Buna rağmen ilahi
inayetin yardımıyla, değerleri oluşturabilmektedir. İnsani seçim, ihtiyaç ve
faydaya dayalıdır. Bu ihtiyaç ve faydayı isteme, önce insanın bireysel yararını,
sonra ailesinin yararını, daha sonra da mensup olduğu toplumun faydasını ve
yararını gözetmesini sağlamıştır. Böylece, insanlar arasında 'ortak duyu'
temellenmeye

başlamıştır. 46

Bu

nedenlerle,

Vico'nun

metafiziği,

epistemolojisinden önce söz konusu edilmelidir. Çünkü, epistemolojisi
metafizik teorisini şart koşar. Demek ki, insan doğuştan sosyal bir varlıktır.
Vico'nun Yeni Bilim adlı eserinin incelenmesine yöntem ile değil de
metafizik anlayışı ile başlamamızın bir başka bir nedeni de şudur: Vico, ilk
dört aksiyomunu metafizikle başlatır. Sivil toplum dünyası, insanlar tarafından
yapılmıştır derken, insan ve yapma fiilini özel anlamda kullanmıştır. Tarihi
yapan insan olarak değerlendirilmiş, insan da bir tarihsel varlık olarak ele
alınmıştır. Çünkü, insanlık süreci değiştikce, insanın tabiatı da değişmektedir.
İnâyet kavramı da insanların yaptıkları işlerin şekillenmesinde ve insanî
tabiatın değişiminde rol oynar, ancak, bu rolü nasıl oynadığını, Vico, tam
anlamıyla açıklayamamıştır.
Vico'nun insanın toplumsal varlık olduğu ilkesinden yola çıkması, ona
göre, düşünce tarihinde insan doğuştan mı sosyal, yoksa, sonradan sözleşme
(convantion) ile mi sosyal olduğu tartışmasını bitirir demiştik. Şöyle ki, insan
tabiat içinde varolmakta ve kendi kendine yetemeyen tabiatından dolayı başka
insanlarla işbirliğine ihtiyaç duymakta, gereksinim ve fayda insanı toplumsal
bir varlık haline getirmekteydi. Şu halde, Vico, insanı, önce toplumsal yapının
temeline koyarken, bunu, insanın tabiatının yetersizliğine ve ihtiyaçlarına
dayandırmaktadır. O halde, temelde ister İbrani, isterse gentil insanlık olsun
tabiatları gereği toplumsaldır. Ancak, İbranilerde toplumsal değerleri Tanrı,
45
46

Vico, New Science, paragraf 135.
Vico, New Science, paragraf 136,141.

40

doğrudan doğruya bildirmekte, gentiller ise bu toplumsal değerleri kendileri
zor şartlar altında arayıp bulmaktadırlar. Çünkü, Tanrı, insanları yaratırken
toplum içinde yaşama ihtiyacını onların tabiatlarına yerleştirmiştir. Örneğin,
insanoğlu diğer canlılardaki gibi kendi kendine yetme becerisine sahip değildir.
İnsanın toplumsal bir varlık olarak ele alınışı bakımından elbetteki Vico
ilk değildir. Aristoteles, asırlar önce bu konuyu Politika adlı eserinde
tartışmıştır. Ona göre, insan toplumsal ve siyasal bir hayvandır. Bir 'zoon
politikon'dur. Toplum halinde yaşamayan veya kendi kendine yettiği için bir
şeye ihtiyacı olmayan kimse, ya bir hayvan ya da bir tanrı olabilir. O halde,
tabiat bütün insanları birlikte yaşamaya sürükler. 47 Demek ki, hem Aristoteles
hem de Vico insanın tabiatı gereği sosyal olduğunu düşünmektedirler.
Vico'ya göre, insanın sosyal bir varlık oluşu, Tanrı’nın inayetinin
insanlara en özgü tarafıdır. İnsanlar, ilk günahla ilahî adaletten düştüklerinde
tıpkı vahşiler gibi yalnız kendi özel faydaları için yaşadılar. İşte, bu nedenle de
insanlar, hem yollarını ayırdılar hem de kendi faydaları için biraraya geldiler,
sonra, bir toplum içinde adalet içinde yaşamaya doğru yol aldılar ve böylece
kendi sosyal tabiatlarını yerine getirmeye çalıştılar. Bu insan tabiatının
kanunudur. Kanun, o halde, insanî sivil tabiatta vardır. Adalet anlayışı da
toplum içinde, süreçte gelişme gösteren bir kavramdır. Tıpkı, insan aklının
süreç içinde gelişmesi gibi. Çünkü, insanların gelenek, görenek âdet ve
düşünüş tarzlarına göre toplumsal olgular ortaya çıkmakta ve toplumsal
doğruları bunlar belirlemektedir. O halde, âdet, gelenek ve göreneklerin
değişmesi ile birlikte, olgulara göre belirlenmiş doğrular da değişmektedir.
Olgu, doğruyu, doğru ise olguyu belirlemektedir.
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O halde, insanın sosyal bir varlık oluşu, insan, toplum ve kanun
arasında zorunlu bir bağlantıyı gerekli kılar. Kanun, tabiatta vardır. İnsan da
tabiatı gereği sosyaldir. Toplum hayatı, insan için gereklidir. Daha önce de söz
edildiği gibi bu metafiziksel ilk ilkedir. O halde, Grotius'un da dediği gibi
toplum, insanın toplumsallaşmaya duyduğu doğal isteğinden dolayı varolur. 48
Toplum, konvansiyon veya sözleşme değil, insanın tabiatı gereği bir yasadır.
Çünkü, insanlar, eğer yapabilselerdi, vahşiler gibi yalnız yaşarlardı. Vico'ya
göre, insan, tabiatındaki bu yasaya karşı gelememektedir.
İnsanın tabiatı gereği sosyal olmasını Vico, Grotius'tan daha temel bir
zemine yerleştirir. Çünkü, 'Grotius için toplum nihaî bir kavram olamaz. Ona
göre, toplum, insan aklı tarafından temellenmekteydi' 49 . Oysa, Vico için,
insanın tabiatı gereği sosyal oluşu temeldi, yani, toplum, aklın sonucu değildi,
doğal ve içgüdüsel olarak meydana gelmekteydi. Hatta, Vico'nun iddiasına
göre, insan, tıpkı çocuklar gibi anlamadan insan olmuştu. Çünkü, insanın
tabiatı, hayal gücü ve somut düşünceden başlayarak, akla ve soyut düşünceye
doğru yükselme göstermekteydi. Üstelik, anlama bir refleksiyon işiydi.
Anlama, filozofların ortaya çıkmaya başladığı İnsanlar Çağında mümkün
olmuştu.
Yeni Bilim'in insanlık tarihi üzerine bir metafizik ve aynı zamanda bir
teoloji olduğunu söyleyen Vico'nun insanlığın ortaya çıkışı ile ilgili
düşünceleri, semavi dinlerin anlatımını destekler niteliktedir. Vico, yazılarına
bir tarihçi ya da bir bilim adamı gibi olgudan ya da olaydan başlamaz. Mark
Lilla'nın dediği gibi 'O, bir teolog veya bir metafizikçi gibi Tanrı ile
başlar...Vico'nun bütün yazılarında ilâhi ve insanî şeyler arasında bir bağıntı
vardır...Vico, insanların Düşmüş (The Fall) olduğuna inanır ve bu düşüş
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onların bazı aktivitelerini sınrılandırmıştır. Vico, bu Düşüş le bağlantılı olarak
insan ne hiçbir şeydir ne de herşeydir der'. 50
Şimdi, Vico'nun din ve tarih hakındaki düşüncelerini ve Kutsal Kitap'ın
söylediklerini, karşılaştırarak açıklayalım:
Din ve Tarih
Vico'nun, başlangıçta, insanlığı, ibraniler ve gentiller diye ayırdığını
yukarıda söylemiştik. İbraniler, ona göre seçilmiş halktır. Onlar, doğrudan
doğruya, Tanrı'dan gelen emirlere göre hareket ederek temiz kalmışlardır.
Ancak, tufandan sonra, Nuhun üç oğlunun yeryüzüne dağıldığını bunların bir
kısmının, gerçek Tanrı'dan gelen hükümlerle hareket ettiklerini ve kendi
içlerine kapalı olarak kaldıklarını açıklar. Geri kalanlar ise, dünyanın çeşitli
bölgelerine dağılarak gentil insanlığı meydana getirmişlerdiler. Gentil
dünyanın tanrılarını, gentil insanlık kendi fikrine göre yaratmıştır. Onlara göre,
bu tanrılar, bedensel bir töze sahiptirler. Yahudilerin tanrısı ise, Gerçek
Tanrı’dır. O, mutlak akıldır ve her şeyi bilir ve yaratır. Gerçek Tanrı'da bilgi ve
yaratma bir ve aynı şeydir. Bu nedenle, Tanrı'nın inâyeti, bunun böyle olmasını
yani, bir yandan gerçek Tanrı'yı tanıyan ve bilenler, diğer yandan, ondan
habersiz olanların varolmasını istemiş olmalıydı. Bu, insanlığın düşüşü idi ve
bu Düşüşten sonra Tanrı inayeti ile insanlara yardım edecek ve giderek gerçek
Tanrı'ya daha çok yaklaşmalarını sağlayacaktı. Ancak, gentil insanlık bu
gidişatta kendi yolunu bulurken çok önemli mücadelelerden geçecek ve
döngüsel bir tarzda ilerleyecektir. Bu döngüsellik içinde corso ve ricorso söz
konusudur. Corso, insanlığın içinde geçtiği üç çağı temsil eder. Bu üç çağ
şudur. Tanrılar çağı, Kahramanlar veya Barbarlık Çağı ve İnsanlık çağı.
İnsanlık yaratıldığından beri bu döngüsellik içinde bulunduğundan, bu üç çağ
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ayırımını daha önce Mısırlılar yapmışlardır. Vico'da bunu doğru kabul ederek
kullanmıştır.
Görülüyor ki, Vico'nun tarih teorisini, Tanrı'dan ayrı düşünmek
mümkün görünmemektedir. Tarih, tanrının inâyetinin bir açılımdır. Tanrı'dan
ayrı bir varlık olamayan insan- çünkü, Vico'ya göre herşey Tanrıda'dır- tarih
içinde dönüşmektedir. Bu dönüşüm, hem ilerleme, gelişme, hem de bozulma ve
başlangıçtaki vahşi ve yabanıl hale dönme şeklinde olmaktadır.
Vico’ya göre, bütün uluslar arasında, sivil dünya, din ile başlamıştır.
Genel olarak insanlığın tarihini Âdem'den başlattığı gibi, gentillerin tarihini de
büyük tufanla başlatır 51 . Tanrı, Tevrat'ta şöyle konuşmaktadır: "ve Rab dedi
yarattığım adamı ve hayvanları sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü
üzerinden sileceğim; çünkü, onları yaptığıma nadim oldum. Fakat, Nuh
RABBİN gözünde inayet buldu...Nuh Allah ile yürüdü ve Nuh üç oğul babası
oldu: Sam, Ham ve Yafet" 52
Vico, bu başlangıçtan sonra, tarih felsefesini geliştirmeye devam eder.
Tufandan sonra, Nuh’un oğulları, Ham ve Yafes’in ırkları büyük yeryüzü
ormanına dağılmış birbirlerinden ayrılmış ve konuşmayı unutarak vahşi hâle
gelmişlerdir. Ham’ın ırkı, Güney Asya, Mısır ve Afrika’ya, Sam’ın ırkı orta
Asya içinden doğuya, Yafes’in ırkı, Asya, İskitya ve Avrupa’ya yayılmıştır.
Vahşi ve yabanıl dünya ormanına dağılmış durumdaki ilk insanlar, tıpkı küçük
çocukların yaptığı gibi önce çevrelerini duyularıyla algılamaya başlamışlardır
ve hayal güçleriyle geliştirdikleri bir tür anlatım yolunu kullanmışladır. Gök
gürlemesi ve şimşeğin onlarda meydana getirdiği korku sonucu tanrıları
yaratmışlardır ve tabiatın kendine özgü olan bu tür işaretlerini tanrıların dili
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olarak kabul etmişlerdir. Tanrılar, onlara, bu işaretlerle bir şeyler
anlatmaktadır. İşte, bunun sonucunda, kahinlik ve kehanet ile ilgili kurumlar
ortaya çıkmaya başlamıştır. Tanrıların dilini anladığı iddiasında olan bu tür
kehanetsel kurumlar, gentil dünyanın insanlarının en eski kurumlarıdır 53 .
Şimdi Vico'nun 'gentil' terimini biraz daha açalım: Vahşi ve yabanıl
hayat, normal insanî ölçülerin üzerinde devleri ortaya çıkarmıştır. Vico’nun
tespitine göre, Grekçe’de ve Latinler arasında, devlere soylular anlamına gelen
‘Yerin Oğulları’ giant denirdi. Vico'ya göre, Gentil sözcüğünün kökeni de
buraya dayanır. Yer, devlerin annesidir. Ayrıca, Kutsal Tarih de Emim ve
Zomzomim denilen iri yapılı insanları anlatır. 54 Yahudi ekolleri, bunları devler
olarak ele alır. Vico'ya göre, Âdem’den ve Nuh’un soyundan gelen Yahudiler,
temiz yetiştirildikleri için uygun bir boya sahiptiler ve onlar, devlerle ilgili
anlatımlardan (gigantizmden) nefret ederler ve onların temizliğe ait kanunları
vardır. O halde, Vico’ya göre insanlık, uygun boya sahip olanlar ve devler
olarak ayrılmıştır. Vico, Sam'ın ırkını ayrı tutarak Ham ve Yafes’in ırklarının
kendilerini yanlış dinlere kaptırdıklarını ileri sürer. Gerçek Tanrı'dan haberi
olmayan gentil insanlığın kurulmasının Mezopotamya’da tufandan 1.yüzyıl
sonra gerçekleştiğini ileri sürer. Gentillerin, gökyüzünü büyük canlı bir beden
olarak betimlemeleri sonucu, ilk tanrı, Jove 55 ortaya çıkmıştır. 56 Her ulusun bir
Gök tanrısı (Jove) nın olması tufanın evrenselliğini ispat eder. Bunlar, eski
fiziksel tarihlerdir. Mısırlıların, kendi Jove'ları, Ammon’un en eski Jove
olduğunu sanmaları da Vico'ya göre doğru değildir. 57 Çünkü, bütün gentil
uluslara bakıldığında, tanrılar bir örnektir. Burada, Vico'yu destekler
düşünceleri bakımından Hume'un düşüncelerine yer verelim: "hangi çağ ya da
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ülkeden olurlarsa olsunlar, hemen bütün putatapıclar, bu genel ilke ve
anlayışlarda birleşirler hatta tanrılarına yakıştırdıkları belirli özellik ve güçler
bile çok farklı değildir. Yunanlı, Romalı gezgin ve fatihler pek güçlük
çekmeden kendi tanrılarını her yerde bulmuşlar ve yabancı tanrılara ne gibi
adlar takılmış olursa olsun bu Merkür, şu Venüs bu Mars.. diyebilmişlerdir." 58
Vico'ya göre de insanlar, gördükleri, yaptıkları, hayal ettikleri herşeyin
Jove olduğuna inandılar. Halk arasında yaygın olan‘ her şey Jove ile doludur’
deyimini, Platon, daha sonra, her şeyi dolduran ve her şeye nüfuz eden eter
olarak anlamıştır. Gentiller, yıldırım ve gök gürlemesinden sonra Jove'un
kuşları olduğu savunulan kartalların uçuşundan geleceği haber veren
kehanetlerde bulunmuşlardır. Tabiatı, Jove’un dili, Jove'un işaretleri olarak
kabul etmişlerdir. Bu işaretler, gerçek kelimelerdir. Böylece, tanrıların dilinin
bilimi anlamına gelen teoloji kurulmuştur. Jove, en güçlü tanrı ünvanını
almıştır. Çünkü, o, şimşek çaktırarak insanlığa nasihatta bulunmuştur. Kurtarıcı
sıfatıyla (Jotr, Savior) insanlara faydalı olmuştur. Destekleyen (statofor)
lakabını almıştır. Çünkü, vahşilerin dolaşmalarına son verdikten sonra kurucu
(estabilsher) ünvanını almıştır. Bu unvan, Romalıları Sabinlerle savaşmalarına
son vermek için Romulus tarafından uyandırılan Jove’dan gelmektedir. Hayal
gücünde bir yaratıcı ve tanrısal bir karakter olan Jove, o halde şiirden
doğmuştır. Şiirsel hikmet, temâşâ hâlindeki bu şiirsel metafizikle başlamıştır.
Onlar,

teolojik

şâir

veya

tanrıların

dilini

anlayan

bilgeler

olarak

adlandırılmıştır. Ancak, doğudan gelenler arasında gezegenlerin hareketi ve
yıldızların gözlenmesinden daha ince bir bilgelik doğmuştur. Bu nedenle,
Zerdüşt, gentiller arasında ilk bilge olarak şereflendirilir. O halde, ilk kahinler,
ilk bilgelerdir. Tıpkı, ilk hikmetin doğudan gelenler arasında doğması gibi.
Vico'ya göre, bu kahinlerin kehanetleri daha sonra filozofların kehanetlerine
dönüştürülmüştür.
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O halde, Vico'ya göre, insanda doğuştan gelen kutsallık değeri vardır.
Bu nedenle, insan, çevresindeki şeylerin ne olduğunu bilemediğinde, onlara
kutsallık atfeder. Öyle ki, ilk insanların zekaları henüz gelişmemiş olduğu için
bilgi (scienza) ile kendilerini tatmin etmeleri söz konusu olamaz. Ama,
iradeleri yoluyla çevrelerindeki şeyler hakkında bilinçlenebilirler (coscienza) 59
Uygarlık tarihine baktığımızda din ve kutsallık kavramlarının ön planda
olduğunu görürüz. İnsanı kâmil duruma getirme, evren ve tanrı ile uyum içinde
yaşama isteği bütün uygarlık tarihinde hep varolmuştur. Filozoflar, akıl yoluyla
ideal bir toplum yaratmaya çalışmışlardır. İnsanın olgunlaşması, aklın
gelişmesi ve sonra bilimlerin gelişmesi söz konusu olmuştur. Din, büyü, bilim
toplumu kuran ve geliştiren ögeler olarak hep varolmuştur. Bu üç öge, zaman
zaman birbirleriyle kavga etmişlerdir. İnsanlık tarihinde zaman zaman büyü,
din, bilim ön plana geçmiştir. Bilim bir yana din ve büyünün cazibesini
devamlı olarak korumasının nedeni insanın tüm duygu ve düşünceleri göz
önüne alındığında onun irrasyonel bir varlık olduğudur. Filozofların amacı, bu
irrasyonel tarafın payını küçültmek ve bu yolla insanın bilinçlenmesini,
özgürleşmesini sağlamaktır. Vico'nun dediği gibi ilkin yalnızca hayal gücünü
işleten insanlığın irrasyonel tarafı mitolojik anlatımlarda görülmektedir.
Tevrat'ta, "Allah, Âdem'i yarattığı günde onu Allah benzeyişinde
yaptı" 60 Demekki, Tanrı, bilgi ve yaratması ile insanın tabiatını bilir çünkü,
onu kendisi yaratmıştır ve kendi benzeyişinde yaratmıştır. O halde, Tanrı'nın
lütfundan ve mükemmellik durumundan düşmüş olan insanda, Descartes'in da
ifade ettiği gibi mükemmellik gizli bilinci vardır. İnsan, Tanrı'nın inayeti ile bu
düşmüşlük durumundan kurtulup mükemmelliğe doğru giden bir evrim süreci
içine girecektir. Ancak, bu gidişte geriye dönüşler de söz konusudur.
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Kutsal Kitap, Tanrı'nın Âdem'i yarattıktan sonra, insanın günah
işlemeye eğilimli tabiatından dolayı, Düşüş'ü insan tabiatındaki kötülüğün
kaynağı olarak örnek vermekteydi. Kutsal Kitab'a dayanan inanca göre, evren,
altı günde yaratılmış, o zamandan beri şimdi içinde bulunulan bütün göksel
yaratıklara, bütün hayvanlarla bitkilere, Büyük Tufanın yok ettiği daha başka
bir çok canlıya yurtluk etmişti. Düşüş zamanında, evrene yasa olabilecek bir
gelişme şöyle dursun, her türlü kötülüğün korkunç bir kaynaşması
görülüyordu. İnsanlık kaos içindeydi. Vico'nun dediği gibi insanın tabiatındaki
üç kötülük vahşet, ihtiras ve cimrilik ve karışık cinsel ilişki insanın tabiatını
bozmuştu. Tanrı, Âdem ile Havva'ya belli bir ağacın meyvesini yememelerini
söyledi, ama, onlar, dinlemeyip yediler. Bunun üzerine, Tanrı, onların, kendi
soylarından geleceklerin bütünüyle birlikte ölümlü olmalarını, küçük bir
azınlık bir yana, en uzak torunlarının bile cehennemde sonsuz ceza çekmelerini
emretti; bu küçük azınlığın da neye göre seçileceği tartışmalıydı. Âdem, günahı
işler işlemez, hayvanlar birbirlerini avlamağa, dikenler göğermeğe başlamış,
birbirinden ayrı mevsimler ortaya çıkmış, toprak da lanetlenmiş, ağır bir emek
karşılığı olmadıkça insanoğluna hiçbir şey vermemesi emredilmişti. İnsanlar
öylesine azmışlardı ki, tanrı, Nuh ile üç oğlu ve eşlerinden başka hepsini
Büyük Tufanda boğmuştu. Bunlar, ya Kutsal kitapta yer alan ya da Kutsal
Kitap'takilerden çıkarılan kesin gerçeklikler olarak benimseniyordu.
Vico da bunları gerçeklikler olarak kabul etmiştir. Burada şu soru akla
gelebilir. Vico'nun tarih teorisinin hristiyanlığın tarih teorisinden farkı nedir?
Fark şudur: Vico, insanlığın tarihini Kutsal Kitab'a dayandırmasına rağmen
onun asıl tarih teorisi, gentillerin, yani, gerçek Tanrı'dan doğrudan doğruya
yardım almayan insanlığın tarihidir. Gentil insanlık, Düşüşten sonra büyük
yeryüzü ormanına dağılmış vahşi hayatın içinde tanrının insana verdiği
tabiattan dolayı ve tanrı'dan doğrudan yardım almaksızın, kendi kurumlarını
kendisi kurmuş, kendi yasalarını ve kurallarını belirlemiştir. Tanrı, Vico'nun
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inancına göre, tarihe doğrudan müdahale etmez. Ancak, Tanrı, yarattığı insanın
tabiatını bilir. İnsan da bir yönüyle Tanrı'ya benzemektedir, fakat, yine de
özgürdür ve belirlenmiş değildir.
İnsanı toplumsal ve tarihsel olarak temellendiren Vico'nun tarih
felsefesini diğer tarih felsefelerinden ayıran en önemli özellik onun tarih
felsefesinin temelinde paralelci tarih anlayışının olmasıdır. Şöyle ki: İnsanlığı
oluşturan her ulus, doğuşu, gelişmesi, büyümesi,düşüşü ve çöküşü açısından iç
yapısı bakımından farklılaşsa da ortak özellikler bakımndan aynıdır. Her
ulusun başlangıcında efsaneler vardır. Kahinlik ve kehanet te her ulusun
başlangıcında

vaolmuştur.

Bu

efsaneler,

mitolojiler

insanlığın

ilk

yaratımlarıdır. Vico'ya göre, bu efsanelerin ve mitsel anlatımların gerçek
anlamlarına inilmeli ve bu anlamlar araştırılmaldır. Bu, Vico'ya göre, ancak,
felsefe ve filolojinin işbirliği ile yapılabilir ki zaten Vico bunu bir yöntem
olarak önermiştir. Onu diğer tarih felsefelerinden ayıran en önemli nokta
burasıdır. İşte, gerçek hikmet, orada, yani, efsanelerde, mitolojilerde
destanlarda saklıdır. Bu şiirsel hikmet veya halk hikmetidir. Gentil insanlığın
bu efsanelerinde kurumsallaşmanın izleri gizlidir. Bu kurumlar, uygarlaşmanın
ilk basamaklarıdır. İlk insanlar hakkında, bize, doğru bilgiyi verecek olan
kaynak bunlardır. İnsanın tabiatının bir araştırılması yapılarak işe başlanabilir.
Vico, bu düşüncelerini ortak duyu kavramıyla temellendirir. Şimdi bu kavramı
daha derinleştirerek inceleyelim.
Ortak Duyu
Vico'ya göre, insanlarda ortak duyu (commonsense) mevcuttur. Bu
ortak duyu, gereksinim ve faydalar çerçevesinde belirlilik kazanır. Vico'nun
asıl temas etmek istediği nokta burasıdır. O, kendi çağını etkisi altına almış
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olan Grotius, Pufendorf, Selden gibi doğal kanun anlayışının prenslerini
eleştirir; ve, gereksinim ve faydayı, doğal kanunun iki kaynağı olarak gösterir 61
Ortak duyu nedir? ve Vico'nun tarih felsefesi bakımından nasıl bir
önemi vardır?
Vico'da ortak duyu, bir halk, bir ulus veya insan ırkı tarafından
paylaşılan yeniden düşünme (reflection) olmadan verilen hükümdür 62 . Bu ortak
duyu, ilâhi inayetin uluslara verdiği bir ölçüttür. Bu ortak duyunun varlığı,
etimolojik ve felsefî araştırma sonucu, ilk ulusların fabllerine bakıldığında
görülmektedir. Her ulusun bireylerinin ortak duyusu olduğu gibi, bütün
insanların sahip olduğu ortak duyu da vardır. O halde, ortak duyu, biri göreli,
diğeri de evrensel olmak üzere iki türlüdür. Ancak, tikel yaşantılar olmasaydı,
bu tümel ortak duyu ortaya çıkamazdı. İşte, bu evrensel ortak duyu "ideal
sonsuz tarih" döngüsünün itici gücünü (conatus) 63 oluşturmaktadır. Ancak
medeni bir insan, bedeni ve zihninin eğilimlerini, tutkularını kontrol eder ve
özgür iradesini iyi yönde kullanır. O halde, demek ki, conatus, hem ortak
duyuyu oluşturmakta hem de ortak duyu yoluyla ideal sonsuz tarih döngüsünü
meydana getirmektedir.
Vico'ya göre, ortak duyu ulusları meydana getiren kurumların
doğmasına neden olmuştur. Bunlar, dinsel inanç, evlilik ve ruhun
ölümsüzlüğüne dayalı ölü gömmedir. Vico'ya göre, evlilik, insanî topluma
doğru yükselişte gerekli bir kurumdur. Vico'da, iki ortak duyu var demiştik.
'Mutlak ortak duyu ve göreli ortak duyu. Bir ulusa veya bir ulusun bazı
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kesimlerine ait olan inançlar, tarihlerdeki bazı belirli süreçler göreli ortak
duyudur. Mutlak ortak duyu ise ölü gömme, evlilik ve dindir. Bunlar, bütün
uluslarda mevcuttur. 64
Ortak duyu, insanlar, kurumsal ve sosyal bir durumu paylaştıkları
zaman, ve onlar, aynı sosyal ihtiyaçları hissettikleri ve aynı çözümleri
aradıkları ve kabul ettiklerinde ortaya çıkar. Böylece, insanın sosyal
aktivitelerini belirleyen inançlar, kabuller ve değerler, sosyal bir fenomen
olarak belirir. Ortak duyuyu belirleyen önemli bir diğer özellik de kurumların,
yalnızca, yeni ihtiyaç ve faydalardan, hükümlere yükselmelerinin yanısıra
önceki fayda ve gerekliliklere de uymalarıdır. Yani, kurumsal yapılar birbiri
içinden doğmakta ve gelişmektedirler.
Vico'nun daha önce söz ettiğimiz gibi, Âdem'le başlaması, Hristiyan
dinini esas almış dînî tarih felsefelerinde görüldüğü gibidir. Ortaçağ, hristiyan
bir tarih filozofu olan 'St. Augustinus'a göre de Âdem, bir tanrı değildir. Ancak,
üç tanrı vergisi yeteneğe sahip olarak Tanrı ile uyum içinde yaşayan orijinal
durumdaki düşmemiş insandır. Bu üç yetenek, onun zihni, ruhu ve
konuşmasıdır...İnsanın zihni en tanrısal olandır. St.Augustinus'ta, insan,
Tanrıyla sevgiyi ve iradeyi paylaşır aklı değil'

65

Vico'ya göre de, insan zihni

ile Tanrı'ya en yakındır. Çünkü, zihin Tanrısaldır ve Tanrı'nın yansımış imajı
gibidir. Zihin, tanrısal anlamda, asla mükemmel değildir. Ama, insanî manada
mükemmeldir. Çünkü, Düşüş' le birlikte, tanrısal tarafı olan zihin, cehalet ve
günahla engellenmiştir.
Diğer iki yetenek olan ruh ve dile gelince, ruhun günahları araya
girmeseydi akıl mükemmel duruma ulaşabilirdi. Dil ise, o kadar mükemmeldi
ki, Âdem, canlıları, konvansiyona (insanlararası uzlaşma) göre değil, onların
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kendi tabiatlarına göre isimlendirebildi (onomathesia). 66 "ve bütün dünyanın
dili bir ve sözü birdi " 67
Bu anlatımlarda görüldüğü gibi Vico, hristiyan dininin ilk ilkesini kabul
ettiğini ve yeniden doğruladığını görüyoruz. O halde, onun felsefesinin
temelindeki esas tema, Tanrı ve

Cennetten Kovuluş veya Hristiyanlığın

deyimiyle Düşüştür. Vico, buraya kadar hristiyan dininin temel dogmalarını
kabul eder. Ancak, gentil insanlığın tarihinin Düşüş'ten sonra başlatır.
Âdem'in cennetten kovulmasıyla tanrısal akıldan pay alması sona eriyor
ve tufan ile birlikte, gentil uluslar, İbranilerin sahip olduğu özel durumdan
uzaklaşarak ruhta düşkünlük durumuna ve günaha başlıyorlar. Üçüncü olarak,
da tanrısal konuşma yetisini kaybediyorlar. Vico'ya göre, insan, kutsal tarihteki
bu üç olaydan ayrı olarak anlaşılamaz.
Platon'un Phaidros'unda 68 da belki kutsal kitabın izleri olarak da
düşünebileceğimiz insan ruhuyla ilgili şu metaforik anlatımlara tanık oluyuruz:
insan ruhu iki at tarafından idare edilir. Biri soylu ve güçlü erkek; diğeri, zayıf,
kadınsı ve duygusal. İnsan, her ikisi tarafından da idare edilir.
Demek ki, insan ruhundaki birinci yön, tanrısal olandan pay almış olan
yöndür. Akıl, irade, sevgi bunlar arasında sayılabilir. Diğeri ise, bedensel
hazların eğiliminde olan yöndür. İnsan, akıli iradesi ve sevgisi ile tanrısal
planda, bedensel yönü ile fiziksel planda yer almaktadır.
Vico, seçkin ve yolundan sapmamış halk olarak İbraniler ve İbrani
olmayanlar yani gentiller diye iki grup insan varlığı kabul ettiğine göre,
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Vico'ya şu soruyu sorabiliriz. Gentiller bu düşüşten sonra nasıl kurtulacaklar ve
tanrısallığa nasıl katılacaklardır? Elbette ki bu soruların cevabı bizi ister tatmin
etsin isterse tatmin etmesin Vico tarafından kendi çağında çok etkin olarak
Epikürcü ve Stoacı görüşlerin de bir çürütülmesi yapılarak cevaplandırılmıştır.
Vico, Stoa ve Epikürcülerin felsefesini reddeder. Çünkü, Vico'ya göre,
felsefe, 'insan ırkına faydalı olmak için, zayıf ve düşmüş insanı yükseltmeli,
doğrultmalı, ayağa kaldırmalı ve onun tabiatını parçalamamalı ve onun
bozulmasına izin vermemelidir' 69 .
Vico'ya göre, Epikür ve Stoa felsefeleri ise, pratik bir yarar sağlamak
şöyle dursun, zayıf ve düşmüş insanı yükseltememiş ve düzeltememiş, insanı
tabiatından kurtaramamış ve onu bozulmaya terketmiştir. Stoalılar, kader,
Epikürcüler ise şans kavramına takılmışlar ve bunların içine kapanmışlardır.
Her iki felsefe de ruhun beden ile birlikte öldüğünü iddia eder. Ruhun
ölümsüzlüğü fikrine dayanmadıkları için de kendi başlarına bir grup olarak
yaşamak zorunda kalmışlardır. Halbuki, Vico'ya göre, insanî kurumların
oluşmasını ve gelişmesini sağlayan üç ilkeden birisi ruhun ölümsüzlüğü
ilkesidir. Çünkü, ancak bu şekilde tutkular ılımlı ve ölçülü hâle getirilebilir ve
erdemlere dönüştürülebilir. Değerlerin dayanağı ruhun ölümsüzlüğü fikrinde
yatar.Vico'nun hocalarımdan bir dediği Platon'a göre, ruhdaki iyi ile kötünün
mücadelesi ruhun ölümsüzlüğü anlayışı ile dizginlenebilir. Bütün kanun
yapıcılar ve kanun koyucuların başlangıç noktası da burasıdır. Vico, bu noktayı
bıkmadan usanmadan vurgular. Çünkü, ona göre, insanlık yolunu ruhun
ölümsüzlüğü anlayışı ile bulmuştur ve din, devlet, sanat, bilim, hukuk gibi
değerler de bu fikrin üzerinde yükselmiştir 70 . O halde, evren ne rastlantısal
olarak hareket eder ne de etki edemeyeceğimiz şekilde kader zinciriyle
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örülmüştür. Şimdi, Epikür ve Stoa ve felsefelerini biraz daha açarak tartışmayı
sürdürelim.
Bilindiği gibi, Epikuros'a göre, evren "cisim ve yerden-topos- meydana
gelmiştir" ve

"cisimlerin cevherleri bölünmez elemanlar, atomlardır."

Epikürcülere göre, evren atomların tesadüfi olarak dolaşmasından oluşmuştur.
ve insan da bu tesadüfi evren içinde yer almaktadır 71 . O halde, insan, şansa
tabidir ve onun tarafından idare edilir yani hayatı tamamen şansa bağlıdır.
Epikürcüler dinin temelinin korku olduğunu düşünmüşlerdi. Evren atomların
şans eseri birleşmelerinden ibarettir ve bu nedenle, korkuya gerek yoktur.
Halbuki, Vico, Epikürcülerin şana bağlı felsefelerini reddeder, ancak, Vico'ya
göre de korku gereklidir ve dinsel değerleri doğurmuştur. Çünkü, korku,
yukarıda sözünü ettiğimiz ilk conatus dur. İnsanların hayatta kalmalarını ve
yüce değerlere doğru yükselmelerini sağlamıştır. Kadın ve erkekler, ormanda
vahşi şekilde yaşarken korku sayesinde insanî hayata dönmeye başlamışlardır.
Kendilerinden üstün bitakım güçlerin yaptıkları kötü şeyler yüzünden
kendilerini

cezalandırdıklarını

düşünmüşler

ve

böylece

iyi

ile

kötü

kavramlarının içeriği dolmaya başlamıştır.
Stoalılara göre ise, ' ruh ve beden bir varlığın iki tarafıdır. Varlıkların
temelinde iki ilke vardır. Bunlardan biri aktif ilke, yani ruh (to poioun), diğeri
pasif ilke, yani madde (to paskon) dir. Hiçbir niteliği olmayan maddedir. Aktif
ilke, ruh veya yaratıcı prensip, akıldır. Akıl, madde içindedir ve onu
şekillendirerek, herşeyin yaratıcısıdır. Yaratıcı ilkenin bedeni, bu evrendir.
Ancak, Stoa Okulu, gerçek olan herşeyin maddî olması gerektiği görüşünü
savunur. Tanrısal ilke, maddîdir, ancak, çok ince yapıda ve görünmeyen bir
maddedir" İnsan varlığını belirleyen kendisinden daha yüksek bir varlık bir
çeşit tanrı ya da evren zinciridir. Bu durumda da insan varlığı, kendisini
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belirleyemeyen bir kukla durumundandır. Akla uygun yaşayan insan, evreni
yöneten yüce yasaya uygun yaşayan kimsedir. Erdemli kişi veya bilge akla
uygun doğası ile tüm evrenle uyum halinde olan insandır, kısaca, gerçek bir
dünya yurttaşıdır'. 72
Vico'ya göre, insan ne kaderle zincirlenmiş ne de yalnızca şans eseri
yaşayan bir varlıktır. İnsan özgür seçme hakkına sahip bir varlıktır. Ancak,
tutkularının esiri ve zayıf olduğu için başka insanlara ihtiyaç duymaktadır.
Toplum halinde yaşamasıyla da bir takım değerler oluşturmaya başlar.
Değerlerini oluşturmakta Tanrı insana inayet sıfatı ile yardım etmektedir. 73
Ancak bu yardımın nasıl olduğu Vico'nun anlatımlarında çok açık değildir.
Vico, insanî seçim hakkında iki temel iddia ile başlar. İnsanın tabiatının
belirsizliğini reddeder .İnsanın tabiatını belirli kılan ortak duyudur. Vico, bu
düşüncesini, Stoa ve Epikürcülerin nedensellik teorilerini eleştirerek yapar.
Vico'ya göre, Stoalılar, Tanrı'yı sonsuz bir beden içinde sonsuz bir kadere
boyun eğen sonsuz bir zihin yaptılar. 74 Spinozacılar da Stoalıların devamıydı.
Vico, Spinoza'nın yer verdiği şeklindeki metafiziksel bir kader anlayışını
reddeder. Ancak, Spinoza ile benzeşen noktaları da vardır. İlk önce Yeni Bilim'i
kurma düzeni Spinoza'nın Etik'te yaptığı geometrik düzene benzer. Spinoza,
eserini, önerme, ispat ve sonuç şeklinde kurmuştur 75 . Her ikisi için de
felsefelerinin bilgi ve yöntem anlayışlarının merkezi Tanrı kavramıdır. Bilgi ve
yaratma düşüncedeki düzen ile geçekteki düzenin birliği anlayışı her ikisinde
de mevcuttur. Ancak, Spinoza da, Tanrı ile evren aynılaşırken Vico'da evren
Tanrı'nın yaratısıdır ve insan kısmen Tanrı planında dururuken tanrıda kısmen
insanî planda bulunmalıdır.
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Vico, Tanrı'nın inâyetinin insan ruhunda oynadığı rol sayesinde
düşüşten sonra

insanı yeniden yükselişe geçtiğini düşünürken Polybius'un

'yeryüzünde, başlangıçta filozoflar olsaydı dine ihtiyaç olmazdı' 76 sözünü kabul
etmez. Çünkü, ona göre, din duygusu olmasaydı, filozoflar da ortaya çıkmazdı.
Öyle ki, halk hikmetinin üzerine temellendiği din duygusunun doğurduğu
sonuçlar filozoflara malzeme olmuştur.
O halde, yukarıda açıkladıklarımızı kısaca toparlarsak, 'ortak duyu',
bütün bir sınıf, bütün bir ulus veya bütün insan ırkı tarafından paylaşılan
üzerinde

düşünülmeksizin

verilen

hükümdür'

77

.

Ortak

duyunun

temellenmesinde, ne Epikürcilerin şans, ne de Stoa'nın kader anlayışının yeri
olamaz. Çünkü, bu felsefeler, ortak bir değer oluşturmaktan uzaktır. Ortak
duyu sonucu toplumun gelişme aşamasında ortaya çıkan ortak varlık, ulusların
kurulması ve gelişmesi için şarttır. Bu kavramın tarihsel ve sosyolojik önemini
tespitlerimize göre, Ibn Haldun Vico'dan 4yüzyıl önce değerlendirmiş ve
hemen hemen aynı çerçevede tartışmıştır. Ibn Haldun'da 'ortak duyu', Asabiyye
kavramı olarak belirmektedir.

Ibn Haldun ve Vico.
Neden Vico'nun düşüncelerini Ibn Haldun ile karşılaştırma gereğini
duyduk. Bunu Giriş kısmında açıklamıştık. Burada tekrar edelim. Her iki
filozof da tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmektedir ve her ikisi de
sosoyoloji bilimine temel olabilecek verilerden söz etmektedirler. 14. yy
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filozofu Ibn Haldun ve 18.yy filozofu Vico'nun düşünce sistemleri biribirini
andırmaktadır. Böyle bir tezde bu iki filozofun görüşlerini karşılaştırmadan
geçmek bir eksiklik olurdu. Ayrıntılı olmamakla beraber, her iki filozof
arasındaki temel kavram benzerkliklerine dikkat çekmek istedik. Ibn Haldun'da
ve Vico da, Homeros ve Hesiodos da görülen rivayetçi tarihçilikten ayrı olarak
sosyal tarihçiliğe yol açmış filozoflardır. Rivayetçi veya nakilci tarihler bir
kere olup bitmiş olayları (vak'a) aktarırken, Ibn Haldun ve Vico, tekrar eden,
düzen gösteren olgulara (vakıa) dikkat çekmişlerdir. İnsan topluluklarının ya da
ulusların doğuş, büyüme, çözülme devrelerinin kanunlarını, insanlararası
ilişkileri belirleyen temel kanunları ararken manevi nedenler yanısıra coğrafi,
biyolojik, ekonomik nedenleri de göz önüne almışlardır. Vico, sosyal
gelişmenin en güçlü motifinin sınıflar arası mücadeleye dayandığını da
göstermeye çalışmıştır.

Şimdi, Ibn Haldun'un Tanrı, insan, toplum ve daha sonra da ortak duyu
kavramlarını ve bunların birbirleriyle ilgisini gözden geçirelim. Ibn Haldun için
'her eksiklikten uzak olan Tanrı, insanları, yaşayabilmesi için gıdaya muhtaç
halde yaratmış olduğundan insan tek başına yaşayamaz.... Toplumsal hayat,
insanlar için zorunludur, çünkü, toplum içinde yaşamak insanlar için bir
ihtiyaçtır. Yoksa, insanlar yaşayamazlar ve Tanrı'nın, insanlar vasıtasıyla
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dünyayı imâr ve onları yeryüzünde kendinin halifesi yapmak hususundaki
iradesi yerine getirilmemiş olurdu 78 .

Vico'dan 4 yüzyıl önce yaşayan Ibn Haldun'da da toplumsal hayat,
insan hayatı için zorunludur. Ibn Haldun, tıpkı, Vico gibi bu temel üzerinde
sosyal hayatın kanunlarının neler olduğunu araştırmıştı. Her iki filozofa göre,
sosyal hayat, siyasal hayat ile içiçedir. İnsanlar, tabiatları gereği, yani, topluluk
halinde yaşamaya başlar başlamaz, ortaya çıkan otorite fikri ve bunun üzerine
şekillenene siyasal erk veya egemen güç kaçınılmaz olarak doğmuştur. Bu
egemen güç, yasaklama, hükmetme, düzenleme, iktidar olma, yaşam ve ölüm
hakkına karar verir. Vico'ya göre, dünyadaki ilk yönetimler, monarşiktir ve aile
devleti şeklindedir. Babalar, ilk monarklar olarak, çocukları ve tebaları
altındaki kişilerin yaşam ve ölüm hakkını bile ellerinde tutarlar. Oğullar da
dahil olmak üzere, tebanın ürettiği herşey babanın yararınadır. Siyasal hayat ile
sosyal hayat birbiri içine geçmiştir. 79

'Mukaddime'de toplumların geçirdiği aşamaları gösteren dönemler,
ihtiyaç, rahatlık, lüks, israf evreleri Vico'nun uluslarda tespit ettiği doğuş,
büyüme, yükselme, düşüş ve çöküş evrelerine benzer. Vico'ya göre, insanoğlu,
ilkin ihtiyaç hisseder sonra tatmin arar, daha sonra rahatlığa yönelir. Sonra
süsle bezenmeye başlar giderek lüks içinde bozulur, sonuçta, çılgınlaşır ve
özünü harcar. Uluslar da insanlardan oluştuğundan aynı yolu izler. Ibn Haldun
da, ulusların, zafer, istibdat, ferağ, müsalamat, israf çağları gibi beş aşamadan
78
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geçtiğini ileri sürer. Yine, Vico, insan tabiatı, ilkin kaba, sonra sert, sonra,
yumuşak, sonra narin, en sonunda da yoz olur diyerek Ibn Haldun'u çağrıştıran
bir gelişim panoraması çizecektir. Aslında, Ibn Haldun'dan haberi olmadığı
varsayılan Vico, Ibn Haldun 'un tarih ve tarih yoluyla kurduğu toplum ve
siyaset teorisinin bir benzerini Yeni Bilimi' yle yeniden kuracak tarihin
bağımsız bir disiplin olarak kendi kanunları olduğunu öne sürecektir. Bu ve
benzeri özellikler bakımından Ibn Haldun ve Vico arasındaki benzerliğe çeşitli
eserlerde değinilmeden geçilmemiştir' 80
Ibn Haldun, toplumun durumuyla ilgili olarak, 'durumlar değişir,
durumlarla birlikte gelenek ve görenekler de değişir ve değişenler kendi
cinslerine ya da benzerlerine ya da tümüyle başka olanlarına karşıtlarına
dönüşür ' demektedir. 81 Ibn Haldun'un bu fikri de Vico'da mevcuttur. Çünkü,
Vico da, kültür alanında olgunun doğruyu, doğrunun olguyu değiştirdiği
görüşünü benimser. Eserin birçok yerinde bu düşüncesini vurgular. Ibn
Haldun'un asabiyye ve Vico'nun ortak varlık (commonwealth) kavramı da aynı
anlamlarda kullanılmaktadır. Düşman saldırısından korunmak, saldıranları
kovmak, servet kazanmak, istilâlarda birlikte hareket etmek ve diğer sosyal
faaliyetler, dinî tören, aynı inanış. Devlet, asabiyyenin kuvvet ve kudreti
altında kurulur. Tıpkı, Vico'da ortak varlık (commonwealth) gibi. Bu ortak
varlık, ortak duyudan çıkar. Ayrıca, Ibn Haldun'daki Tanrı'nın, insanlar
vasıtasıyla dünyayı imar ediyor olması düşüncesi, Vico'nun, inayet
(providence) kavramını çağrıştırmaktadır. Bunlar gösteriyor ki, Vico, hiç
sözünü etmemiş olmasına rağmen, Ibn Haldun'un düşüncelerinden çok fazla
etkilenmiştir ve benzerlikleri çoktur.
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Ancak, Vico'nun Ibn Haldun'la benzerlikleri yanında onu aşan bir yönü
de vardır. Ibn Haldun, tarihin alanını belirlemekte ilk olarak gösterilirken,
Vico'nun ondan farklı ve asıl önemli noktası tabiat-tarih karşıtlığını öne sürmüş
olmasıdır. Tabiat-tarih karşıtlığı bilindiği gibi Antikçağdan beri hep
süregelmiştir. Ancak, Vico'yu farklı kılan yön şudur: Vico'ya kadar tabiat
bilinebilir alan, tarih ise bilinemez alan olarak belirlenmiş idi. Vico, ilk olarak,
tabiatı bilinemez alan olarak, insanın üretimi ve yaratımı olan tarihi de
bilinebilir alan olarak belirlemiştir. Bu fikir ileriki bölümlerde ayrınıtılı olarak
tartışılacaktır. Vico'yu farklı kılan başka bir farklı nokta, Vico'nun tarihi
anlamakta filoloji ve felsefenin işbirliğini istemesidir. 82 Filoloji, ona göre,
yalnızca kelimeleri değil, insan eylemlerini ve bunların dildeki yansımalarını
da araştırmalıdır. Her iki filozof da tarihe dıştan bir obje gibi bakmazlar ve
olayların örüntüsünü, olayları yapan etkenleri araştırırlar. Ancaki Ibn Haldun,
bunu yaparken olayların içinde geliştiği tabiatı ayırmazken hatta çoğu zaman,
iklim, coğrafya gibi etkenleri tarih olaylarının nedeni bile gösterirken 83 , Vico,
tabiatı, tarihten ayrı tutar.
Ayrıca, Vico'nun eserinin temel yönü, Grotius, Selden ve Pufendorf'tan
farklı bir biçimde doğal kanunun ilkelerini kurmaktır. Bu maksatla, o, ilkel
insanın veya kendi deyimiyle, ilk insanların dünyasını mitos ve fabllerin ilk
anlamlarına inerek tahminen yeniden kurmaya teşebbüs etmiştir. Yeni Bilim'de
eski hikmeti de araştırmaktadır, tıpkı, İtalyanların Eski Hikmeti Üzerine adlı
eserde olduğu gibi. Ona göre, bu eski hikmet söylendiği gibi ilk filozofların
başarısı değildir. Tersine, o bir halk hikmetidir (vulgar wisdom). Bu hikmet,
kendini, gelenek mit ve rituellerle ifade etmiştir. Vico'ya göre, Bacon, Platon,
Makyavelli, Grotius, hepsi bir anakronizma yapmaktdırlar. Çünkü, onlar, ilk
insanları, kendi zamanlarındaki fikirlerine göre değerlendirmişlerdir. Oysa,
Vico için, bu en büyük hatadır. Yapılması gereken, modern düşünceleri bir
82
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yana bırakıp ilk insanın tabiatını anlamak için onun müdrikesinin veya
imgeleminin gücünü anlamaya çalışmak olmlıdır. Vico'ya göre, bu, filoloji ile
felsefenin ortak çalışması ile yapılabilir. Filoloji, kelimelerin kökenini
araştıracak, felsefe ise kelimelerdeki anlamlara yönelecek ve bu kelimelerin
neden bu anlamda kullanıldığını araştıracaktır. Çünkü, insanlığın kültürü dilde
yansımaktadır, Vico, bunu farketmiştir. Kelimeler ve dil, bize, o kültürün
kurumları hakkında ipuçları verebilir ve buradan yola çıkarak, ilk insanların
hayal gücüne ve düşüncelerine girilebilir.
O halde, Vico, kurumların tarihi kadar düşünce tarihi ile de
ilgilenmiştir. Düşüncenin ve kurumların tarihini, üç devir olarak ayırmıştır.
Tanrılar dönemi, Kahramanlar dönemi ve İnsani dönem. Bu çağların her
birinin, kendine ait bir kanun biçimi vardır. Her bir devrin kendi dili de vardır.
Çünkü, bu bilimin temel ilkesi Vico'nun 25 yıllık araştırmasından sonra
keşfettiği gibi, ilk insanlar şairler oluşudur. Çünkü, ilk insanlar, akıllarından
çokhayal

güçlerini

düşünmüşlerdir.

kullanmışlardır.

Düşüncelerini

de

Soyut

değil,

somut

sembol,

ritüel

ve

bir

mitlerle

tarzda
açığa

vurmulardır. 84
Bu üç çağ içinde, Vico'ya göre, akıl, tarih içinde gelişmektedir. Akıl
yürütme gücü zayıf iken hayal gücü çok yüksektir. Hayal gücünün ürünü olan
fabller ise ilk tarihlerdir. 85 Vico'ya göre, insan tabiatının ve dolayısıyla aklın
da tarih içinde gelişimi fikri, kendinde sonraki düşünürleri de etkilemiştir.
Çünkü, bildiğimiz gibi insan düşünme gücü ile hem geçmişe hem de geleceğe
uzanabilir. Geçmişini sorgulayabilir. Geleceğe yönelik olarak felsefi bir sistem
içinde öngörülerde bulunabilir. Aklın gelişme çizgisi bunu hep mümkün
kılmıştır. Böylece, insan, değerler sistemini oluşturup, kültürünü kurmuştur.
Kültür, incelenmeye değer bir olgu olarak en çok Aydınlanma ile birlikte ön
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plana çıkmış, kültür olgusunun incelenmesi 19 ve 20. Yüzyıllarda daha da
gelişerek parlak bir dönem yaşamıştır. 'Vico, Hamann, Humbolth ve Herder
aracılığıyla Dılthey'i etkilemiştir. 86 .

Yeni Bilim'in İlkeleri
Metafiziksel ilk ilke olarak, insanın toplumsal varlık oluşundan
başlayan Vico'nun tarih anlayışının din ile bağlantılarını da gösterdikten sonra;
ve, onun temel kavramları olan, insan tabiatı ve ortak duyu kavramlarını
açıkladıktan sonra, Yeni Bilim'in ilkelerinin ne olduğunu belirlememiz gerekir.
Çünkü, bundan sonraki bölümde ele alacağımız Vico'nun bilgi teorisi, bu
ilkeler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Yani, bu ilkeler bilinmeden, Vico'nun
bilgi teorisi anlaşılamaz. Şimdi, bu ilkeleri gösterelim:
Vico'ya göre, bu ilkelerden ilki, ilâhi inâyettir. Uluslar, medenîleşme
ve insanîleşme sürecinde kendi tabiatlarının değişimi ile birlikte şu sırayı
izlemişlerdir. Onlarda, ilkin, ilâhî inâyet (providence) anlayışı gelişmiştir.
Tabiat içinde, korku içinde yaşayan kaba ve vahşi insanlar, kendilerini
koruyacak ve tabiata üstün olan bir şeye ihtiyaç hissetmişler ve böylece, henüz
akılları gelişmemiş olduğu için, duyusal yolla, ilâhi inâyeti kavramışlardır.
Burada, Vico'nun söylemek istediği şey, onların, kendilerinden üstün bir gücün
varlığını hissetmiş olmalarıdır. Yani, gerçek Tanrı 87 , onlara, duyusal yolla
varlığını ve inayetini hissettirmiştir.
Vico der ki: 'Yeni Bilim, inâyet sıfatı altında Tanrı’yı temâşâ ederek
ulusları kuran kanun koyucuların halk hikmeti ile başlar ve onların doğal
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teolojilerini akılsal yoldan ispat eden filozofların esoterik (sırrî) hikmeti ile
tamamlanır. Böylece, bu bilim ilâhî inâyetin rasyonel sivil teolojisi olur' 88 .
Çünkü, Tanrı'nın inâyet sıfatı sonucu, otorite anlayışı da gelişmeye
başlamıştır. Otorite de ilkin, kutsal biçimde anlaşılmıştır. Dağlara yayılmış dev
biçimli insanları, gök gürlemesiyle, dağların altına mağaraların derinliklerine
itmiştir. Vico, Grek fablinde, devlerin, kalplerinden yüksek bir kayaya
zincirlenmiş Tityus ve Prometheus olarak hikaye edilmesini bu duruma örnek
olarak verir. Yani, onlar, gök tanrı Jove'un kehanetlerinden (gök gürlemesi,
şimşek çakması gibi) ibaret olan din ile zincirlenmişlerdir. Vico, burada,
Stoalıların dünyayı kuşatan bir sonsuz kader zincirinden bahsettiklerini de
söyler ve şöyle der: Gentillerde, insanları ve pagan tanrıları bu zincirle
sürükleme, Jove’un seçimine bağlı iken, Stoalılar, Jove'u de kadere boyun
eğdirmiş oldular 89 . Bu otorite anlayışından dolayı, insanlar, bedenin
hareketlerini kontrol etmek ve onlara iyi bir yön vermek için, insanî
seçimlerdeki özgürlüğü incelemeye başladılar. İnsanî tabiatın bu otoritesini
doğal kanun otoritesi izlemiştir. Vahşi şekilde dolaşan devler, rastlantı sonucu
buldukları yerlerde yerleşik kalarak oraların efendileri (lordları) oldular.
Böylece, dünyada ilk dominyonların kaynağı ortaya çıktı. Bunlar, Jove'un
sevdiği kişiler olarak kabul edildi. Daha sonra, bu anlayış, filozoflar tarafından
sahip oldukları değerler ve doğal yetenekleri nedeniyle, Tanrı tarafından tercih
edilen insanlara dönüştürüldü. Bu ilk dominyonların insanları, birçok ailelere
ayrılan eski soylu evler (gentes) olan daha büyük kabile veya klan
diyebileceğimiz (gentes)lerin prensleri oldular .Böylece, ilk krallıklar ve
şehirler oluştu. 90
Artık kendisine kutsallık atfedilen göksel âlem, beden gözü ile temâşâ
edilmeye ve kehanetler alınmaya başlandıktan sonra insanî fikirlerin tarihi de
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oluşmaya başladı. Kâhinlerin, âsalarıyla, gökyüzünde işaretledikleri bölgeler,
gökyüzünün tapınakları olarak adlandırıldı. Vico’ya göre, Greklerin ilk tanrısal
şeyleri temâşâ etmek olan theoremata ve mathematası buradan çıktı. Buradan
da matematiksel ve metafiziksel soyutlamalar çıktı. Örnek: Jove'un
yıldırımları, onlarda iyi ile kötüyü ayırdetme duygusunu ortaya çıkardı.
Böylece, Homer’in iyi ile kötünün bilgisi olarak tanımladığı ilk Müz (Musae)
doğdu. İlk Müz, Urania daha sonra astronomiye yerleşti.
Vico’ya göre, bu şekilde fikirler tarihine bakıldığında, uluslar arasında
kullanılan uygulamalı bilimlerin kökenlerinde, mitolojinin kavramlarını ve
bilgililerin (learned) işlediği spekülatif bilimleri görebiliriz.
Yeni Bilim'in temelleri arasında, insani fikirlerin tarihinin dikkate
alınmasından sonra felsefî eleştiri gelir. Ulusların kurucuları üzerine, doğru bir
hüküm vermeyi mümkün kılacak şekilde, bir felsefî eleştiri yapılmalıdır. Gentil
ulusların kurucuları olan teolojik şairlerin zihinlerinde biçimlenmiş doğal
teogoni üzerine bir felsefî eleştiri yapılmalıdır. Bu doğal teogoni, kahramansal
süreçten sonra gelen vulgar tarih başlamadan önceki şiirsel tarihin 9 yy lık
akılsal kronolijisini ve tanrıların oluşumunu verecektir. 91
Vico’ya göre, soyut cümleler, filozofların işidir. Çünkü, onlar,
evrensellerle uğraşır. Tutkular üzerine düşünceler üretmek de duygusuz
şairlerin işidir 92 . Halbuki, insanlığın, karanlıkta kalmış çağlarını iyi anlamak
için bu teolojik şairlerin dili çok iyi anlaşılmalıdır. Bu da ancak, o çağı kendi
içinde ve o zamanki dilin kavramlarını çözerek ve bunun üzerine etraflıca bir
araştırma yapılarak mümkün olabilir. Günümüzde emik yaklaşım olarak
adlandırılan ve her çağı ve her konuyu kendi bünyesi içinde değerlendirmek
gerekir düşüncesine, Vico'nun da katkısı olduğu burada açıkça görülmektedir.
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Buraya kadar belirlenen Yeni Bilim'in ilkelerine bakıldığında 'ideal
sonsuz tarih' içinde insanlığın kendini dinle ehlilleştirdiği görülür. İnsanlığın
oluşunun temel etkeni olan ulusların oluşumu dinle başlar, gelişir, büyür ve son
bulur. Bu süreç, tıpkı insanın tabiatı gibidir. Bir insanın nasıl çocukluk,
gençlik, ihtiyarlık ve ölüm gibi evreleri varsa ulusların da böyle evreleri vardır.
Ancak, şurası kesindir ki, bütün uluslar, dinle kurulmuştur. Ateizm üzerine
hiçbir ulus kurulmuş değildir 93 .
Yeni Bilim'in diğer bir ilkesi kanun fikridir. Vico’ya göre, kanun fikri,
Jüpiter fikrinin ulusların kurucularının zihninde doğmaya başladığı zamana
kadar geri götürülebilir ve götürülmelidir de. Çünkü, ona göre, doğla kanun
kuramcılarının üç büyü prensi olan Grotius, Selden ve Pufendorf, buradan
başlamadıkları için kuramları eksik kalmıştır. Vico, kanun kelimesinin
kökenini araştırır ve şunları tespit eder: Latince, İous, Jove (Iove)
anlamındadır. İus latince İous dan gelir. Dios latince subdio sub Iove açık
gökyüzü altında demektir. Vico’nun tespitine göre, Platon, Kratylos 412 D2 de
Grekler’de kanunun, ilkin, diaion anlamında olduğunu göstermiştir ve
Platon’da Iove herşeyin içine akan ve dolu olan eterdir. Grekler’de Iove, Dios
diaion Iove den gelir ve diaion ses ahenginden dolayı dikaion olmuştur. O
halde, kanun fikri ile ilâhî inâyet fikri birlikte başlamıştır. Köken olarak,
tanrısal olan ve ulusların bütün insanî kurumlarını düzenleyen tanrısal
kanundur. Hugo Grotius, Pufendorf ve Selden, üçü de ortadan başlamışlardır.
Yani, adalet fikrinin yükseldiği filozoflar zamanından başlamışlardır. Grotius,
ilâhî inayeti bir kenara koymuştur. Vico’ya göre, Grotius’a bakılırsa, Tanrı'nın
tüm bilgisi bırakılsa bile onun sistemi ayakta kalır ki bu doğru değildir. Selden
ise, inâyeti varsayar, ancak, İbraniler ve gentiller ayırımına dikkat etmez.
Pufendorf, Epikürcü bir varsayım ile başlar ve ona göre insan, Tanrı'nın
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yardımı ve ilgisi olmaksızın bu dünyaya atılmıştır. Vico’ya göre, Pufendorf,
inâyeti ilk ilke olarak almadığında kanun hakkında konuşmaya başlayamaz
bile. 94
O halde, Vico'ya göre, ilahi inayet olmaksızın ne kanundan ne de otorite
anlayışından bahsedilemez. Toplumsal ve siyasal yaşamın temelinde, ilahi
inayet anlayışı yer almaktadır. Büyük bir imparatorluğu yönetmiş olan ve bu
günkü kanunların ve hukuk anlayışlarının temelinde bulunan Roma ulusunun
hukuk ilmi de ilahi inayet anlayışına dayandığı için bu kadar etkili olmuştur. 95
Bütün bunlara dayanıldığında artık Evrensel Tarih İlkelerinin
Görünümü belirmeye başlar. Bütün insanî kurumlar, tanrılarla başlar.
Örneğin, Grek şairleri, evrensel tufanı ve devlerin varlığını ve böylece profan
tarihin varlığını doğru bir şekilde anlatmışlardır. Ancak, sonraki insanlar, gentil
insanlığın hayal gücüne girmeyi başaramayıp o insanların tanrıları gördüğünü
düşünmeye başlamışlardır. Bu nedenle, tarih, insanların hayal güçlerinin güçlü,
akıllarının zayıf olduğu döneme kadar geri gitmelidir. 96
Bütün bunların ışığında Vico Yeni Bilim i neden bir teoloji ve metafizik
olarak ele almaktadır diye sorabiliriz. Vico, bilim ve teoloji arasında ne tür bir
ilişki kurmuştur? Bu soruyu şöyle yanıtlayabiliriz: Vico'ya göre, insan tabiatı
gereği doğuştan sahip olduğu korku duygusunun doğurduğu inanma ihtiyacına
sahiptir. Gentillerin içinde bulunduğu belirsizlikler veya kaos durumu, büyük
yeryüzü ormanında bu korkuyu büyütmüş ve yine insanın tabiatında var olan
bir düzen arama eğilimini doğurmuştur. Diğer canlılara göre, genetik olarak
yetersiz olan insanoğlu, kaos durumundan kurtulmak ve bir düzen kurmak için
inanç veya değer sistemlerini geliştirmeye başlamıştır. Düzen arayışı sonunda
belli yerlere yerleşerek hem maddi hem de manevi veya tinsel yönünü
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geliştirmiştir ki bu da kültür demektir. İşte, Vico'ya göre, insanlık yerleşme
sonucu birarada yaşayarak inançlar ve değerler sistemini geliştirdikten sonra
felsefe ve bilimler doğmuştur. Böylece insanlık uygarlaşmaya doğru adım adım
ilerlemiştir. İnançlar ve dogmalar yerini gittikçe, soyutlama gücünün geliştiği,
felsefe ve bilimlerdeki aksiyomlara terk etmektedir. İnançların ve dogmaların
sorgulamanaz oluşu, aksiyomların da sorgulanamaz oluşunu getirmiştir. Yani
dogmalar da aksiyomlar da ya kabul edilir ya da red edilir. Vico'da Yeni Bilim i
oluştururken temele sorgulanamaz kabul ettiği aksiyomları koymuştur. En
temel aksiyomu ise insanın toplumsal varlık oluşudur.
Şimdi, toplumsal bir varlık olarak belirlenen insanın ve insanlık
ürünlerinin, nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği konusunda, Vico'nun öne
sürdüğü tezler bundan sonraki bölümde incelenecektir.
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BÖLÜM III
VİCO'NUN BİLGİ KURAMI VE YÖNTEM HAKKINDAKİ
GÖRÜŞLERİ
Bu bölümde, günümüzdeki bilim anlayışı ile Vico'nun bilim anlayışını
karşılaştıracağız ve özellikle, Vico'nun Descartes'e yaptığı eleştirileri
değerlendirereceğiz. Ayrıca, Bacon'un yöntemini kendisine yakın bulması
dolayısıyla Bacon ile Vico'yu karşılaştıracağız ve Vico'nun yöntem bakımından
tarih alanını nasıl değerlendireceğini göstereceğiz.
Bilindiği gibi, felsefenin ontoloji ile ilgili problemi "varlık var mıdır?"
"varsa ne çeşittendir?" "Gerçekten varolan nedir?" sorularıdır. Daha sonra,
epistemoloji ile ilgili problemler gelir. Onlar da bilginin kaynağı, aracı, değeri,
bu varlığı bilen suje ile varlık arasındaki ilişkinin nasıl olduğu sorularıdır.
Platon, bu konuyu diyaloglarında tartışmıştır. Ona göre, düşüncenin nesnesi
tümeldir, evrenseldir. Duyusal alan olan tikeller alanı, bilginin konusu olamaz.
Platon, bu düşüncelerini özellikle Theaitetos 97 adlı eserinde tartışmıştır.
Platon, Vico'nun öğretmenlerinden biridir (diğerleri Tacitus, F.Bacon ve
Grotius). 'Aristoteles'e göre de araştırmanın konusu varlıkların ilkeleri ve
nedenleridir.

Ancak, şüphesiz burada varlık olmak bakımından varlıklar

sözkonusudur'

98

. Vico da, varlıktaki evrensel ilkeleri aramaktadır. Ancak,

onun varlık alanı insanların kendilerinin kurduğu dünyadır. Tabiat dünyası
değildir. Ona göre, insan, tabiat içinde varolur ve tabiata değer katan
kendisidir. Vico, her ne kadar kendisine hoca olarak Platon'u seçmişse de,
Aristoteles ile daha çok benzeşir. Hatta, Vico, 'Aristoteles, kesinlikle Retorik,
Etik ve Politika adlı eserleriyle skolastiklerin değil, hümanistlerin baş filozofu
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idi...şairlerin başı Homer tarihçilerin başı Thuckyidides'tir 99 demiştir.
'Aristoteles için, bireysel olan, duyumun konusu olduğu için, bilim, tümeli
konu olarak alır. Öte yandan, bu tümel, çokluğun birliği olmakla birlikte, bu
çokluktan ayrı olarak var değildir' 100 Yeni Bilim adlı eserin konusu da çokluk
dünyasıdır

ve

evrensel

ve

zorunlu

ilkeler

bu

çokluk

dünyasından

çıkarılmaktadır. Yeni Bilim'in bir çok yerinde bu düşünce farklı şekillerde dile
getirilmektedir.
Genel Olarak Bilim Nedir?
Vico'ya göre, bilinecek alan nedir? Bu bilginin kaynağı nerededir ve bu
bilgiye nasıl ulaşılacaktır? Yeni bir bilim nasıl ortaya çıkmaktadır? Bunları
açıklamadan önce, bilimin tanımına değinmek yerinde olacaktır. Çünkü, bunun
sonucunda, Vico'nun Yeni Bilim dediği şeyi ortaya koymak mümkündür.
İnsanoğlu, geçmişten günümüze kadar bilgisini edinmek istediği varlık
türü hakkında nasıl bir araştırma yapması gerektiğini kendisine sormuş ve bir
çok araştırma yöntemi bulmuştur. Hep en yüksek ve en kesin bilgiyi aramıştır.
Felsefe, bilim, sanat, din hep en yüksek ve en kesin bilginin arayışı içinde
görülür. 'Felsefe, başlangıçtan beri bilim olarak ortaya çıkmış bilim diye
anlaşılmıştı'

101

Ancak, felsefenin, gerçekten bilim olup olmadığını anlamak

yeni bilimlerin evrimini anlamakla mümkündür. Bilimin, sanatın hatta dinin
evrimini anlamak ise felsefeyle mümkündür. Buna rağmen, özellikle 19.
yüzyıldan sonra bilimler, felsefeye dayanmadan gelişmeye çalıştıkları gibi,
çoğu zaman ona karşıt ta olarak yüzeysel bir biçimde gelişmelerini
sürdürmüşlerdir. Bilimin ve bilimselliğin anlamı da insanın tarihsel akışı içinde
değişmiştir. Bilimin, kesin ve genel geçerlik taşıyan bilgi olarak anlaşılması
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Grekler'de vardı. Bilimler, bu anlamın peşine düşmüşler ve bu anlamı
pekştirmeye ve temellendirmeye çalışmışlardır. Bacon'un 'varlığa layık olan
her şey bilgiye de layıktır' 102 sözünün etkisiyle bilimler için varolan her nesne
ilgiye ve araştırmaya değerdi. Çünkü, Bacon için bilgi varlığın imajı idi.
Bacon'dan sonra gelişen özellikle doğa bilimleri bu ifadenin etkisiyle her
nesneyi araştırdılar. Vico da işte tam bu nokta da bilimi yaratan insan tabiatı ve
tinselliğinin de araştırılmaya değer olduğunu düşünmüş ve kendisine konu
olarak bu alanı seçmiştir. Çünkü, o, Platon değer verdiği gibi, Bacon'a da çok
değer verir ve kendisinin öğretmeni olduğunu söyler. Yöntemsel bakımdan da
Bacon'u izleyeceğini belirtir. Vico'nun bilimden ne anladığı ve yöntem olarak
kendisine Bacon'un yöntemini örnek aldığı onun şu sözlerinde belirir:
'...Aristoteles tarafından ifade edilen her bilimin özelliği şudur: Bilim, evrensel
ve sonsuz olan şeyle yapılmalıdır... Önermeler bize, kesin olanın temellerini
verecektir. Onları kulllanarak biz gerçekte olgusal olarak incelediğimiz
ulusların bu dünyasını ideada görebileceğiz. Bunu yaparken de felsefe
yapmanın en iyi yöntemi olduğı iddia edilen Lord Verulam Bacon'un
yöntemini kullancağız. Bacon, Cogita et visa adlı kitabını tabiatın kurumlarına
dayanarak oluşturmuştur. Biz, bu yöntemi, insanlığın sivil kurumlarına
aktaracağız 103 .
Vico, tabiat bilimlerinden farklı bir alanı incelemek istiyordu. Halbuki,
'Descartes'ten beri felsefenin aldığı yön, bilimle (özellikle tabiat bilimleri)
özdeşleşme şeklindeydi. Descartes'ten sonra Kant bile bu genelci bilim anlayışı
içine sıkışıp kalmıştır. Hegel de bütün olarak gerçek bir bilim geliştireceğine
ve bütün bilimleri kendi tinsel evreninde elde edeceğine inanıyordu... Ancak,
ne yeni bilim kavramı, ne de bilim düşüncesi

Platoncu anlamda gerçek

felsefeye özgü bilim düşüncesiyle bir araya gelemez .' 104 Platon'un ortaya attığı
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gerçeklik varlıkla yani her varlıktan üstün olan şeyle ilgilidir. Yeni bilim
anlayışı ise Platon'un terimleriyle, tam tersine, varolmakta olanın veya
görünüşler evreninin neden sonuç ilişkilerini aramaktadır. O halde, 'felsefe,
yeni bilimsel araştırma anlamında daha az, bilimden (ki burada genel ve kesin
bilgiyi arayan anlamında hikmet) ise daha çok bilimdir' 105 Felsefe varlık olarak
varlığın bilgisidir.
Vico, bu perspektif açısından değerlendirildiğinde nerede durmaktadır.
Vico, Platoncu anlamda bilim kavramıyla, genel, zorunlu doğru olan bilgi ile
emprik alanın bilgisini birleştirmeye çalışmıştır. Bundan dolayı, hem Platon'u
hem de Bacon'u öğretmeni olarak görmektedir. Bacon'un düşün ve gör
yöntemini kullanarak, Platon gibi olgusal alanda, ideanın bilgisine ulaşacaktır.
Bunun için felsefe ve filolojinin işbirliği gereklidir. Filoloji Vico'ya göre,
insanî kurumların araştırılmasında, emprik alanın bilgisini bize verir. Felsefe,
ise, insanlığı bir bütün olarak kucaklayarak, tikeller alanının üstünde, tarihsel
ve toplumsal yasaları belirlemelidir.
Vico, bilinebilir olarak kabul ettiği evreni veya varlık olarak kabul ettiği
şeyi, ve bu evrenin veya varlığın nasıl bilindiği sorusunu ve o bilgiyi
kendimize nasıl sunduğumuz sorusunu yanıtlamaya çalışırken, felsefenin bir
dalı olarak epistemolojinin alanı içinde; ve, belli alanlarda ve belli koşullar
altında bilgi kazanmamızı sağlayan yolları araştırırken de metodolojinin alanı
içinde yer almaktadır. Yani, o, içinde bulunduğu çağın etkisiyle felsefe ile
bilimsel çalışmayı birleştirmek istemiştir. O, ilk olarak, hangi ilke ve
varsayımların bir şeyi bilmede gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak
varsayımlarını, aksiyomlarını ve ilkelerini belirlemiş ve bunları Birinci
Kitapta başlıklar halinde toplamıştır. İkinci olarak da, bunların araştırma
konusuna göre nasıl değişkenlik gösterebileceğini göz önüne almıştır. İkinci
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Kitap ta araştırdığı alanın değişik açıklama ve anlatım biçimleri olabileceğini
özellikle mitolojiden örnekler vererek bize göstermiştir. Daha sonra, insanlığın
genel kavramları nasıl elde ettiğini bize göstermeye çalışmıştır. Bu noktada
felsefe ve filolojinin işbirliğine başvurmuştur ki bu tutum onun metodolojik
tutumudur. Son olarak, Vico, epistemolojinin bir gereği olarak elde ettiği temel
kavramları sistemli bir biçimde birbirine bağlamıştır.
Şimdi onun bilim anlayışının ne olduğını göstermeye çalışalım.
Vico'nun Bilim Anlayışı
Bu bölümde önce, Vico'nun bilim anlayışından önce o dönemdeki bilim
anlayışlarından bahsedeceğiz. Vico'nun bu bilim anlayışlarına tepkisini
göstereceğiz ve sonra da onun bilim anlayışının diğer bilim anlayışlarından
farkının ne olduğunu açıklayacağız.
Bilindiği gibi, bilim incelenecek konu veya varlık hakkında belli bir
yönteme dayanılarak yapılan araştırmadır. Varlık türlerinini çokluğu ve
çeşitliliği incelenecek varlığa çeşitli bilimsel yöntemlerle yaklaşmayı
gerektirebilir. Günümüz bilimlerine baktığımızda, pozitif bilim modelinin
geçerli olduğunı görüyoruz. Bu bilimler, olgular arasında ölçülebilir ögeler
arayarak

deneye

ve

gözleme

dayanarak

bilimdeki

ilerlemelerini

gerçekleştirmişlerdir. Bilim adamları ve düşünürler de genel bir bilim tanımı
üzerinde anlaşmışlardır. Bilim, din, dil, milliyet ayırımı yapılmaksızın sağlam
ve güvenilir bilgi elde etmektir. Bununla birlikte, bilmsel yöntemlerin ve
araştırmaları geçerliği konusunda tartışmalar her zaman varolmuştur. Örneğin,
Francis Bacon, 17.yüzyılın başında gözlem ve açıklama arasındaki farktan
şikayetçi idi. Açıklamalar ile gözlemler, birbirini tutmuyordu. Onun
maksadının bir parçası da açıklamanın gözlemden çıkarılması gerektiği
hakkındaydı. 'Galileo, zamanının Aristotelesçilerinin karşı çıkmalarına
aldırmadan düşme ile ilgili deneyler yaptı ve Aristotelesçi açıklamaların
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yanlışlığının gözler önüne serdi. Bilimsel devrim çok önemliydi ve astronomi
ve mekanik sahasındaki başarılar dikkate değerdi. Galileo, kendisinin
matematiksel metot dediği şeyi en iyi Aristotelesçilerin deneysel sistemine
karşı bile savunma durumundaydı. Bu, Francis Bacon'un kendi çağı için
yetersiz bile olsa neden deney aşkıyla dolu olduğunu ve 17yüzyılın Bacon'un
matematikteki eksikliğine rağmen, eleştiriye ne kadar açık olduğunu gösterir.
Bacon, belli bir anlamda matematiğin önemini gördü. Fizikteki deneylerin
sonuçlarını kaydetme ve hesaplamalar yapmanın önemini gördü. Ancak, onda
bir geometricinin gözü eksikti. Asıl gelişme, Descartes zamanında en üst
düzeye erişti. Descartes şu görüşü ileri sürdü. "Düzen ve ölçü içeren bilimler
ister sayılar biçimler, şekiller, sesler isterse diğer objeler olsun matematiğe
bağlıdır. Bu nedenle, ortada genel bir bilim olmalıdır. O da matematiktir.
Matematik düzen ve ölçü hakkında bilinebilecek her şeyi açıklamalıdır"
Descartes, böyle bir bilimin faydada ve önemde gerçekte kendisine bağlı olan
diğer bilimleri şaşırtacağını iddia etti. Kepler dedi ki kulak nasıl ses için ve göz
nasıl renk için yapılmışsa insan zihni de nicelikleri düşünmek için vardır. Zihin
niceliksel düşünmeyi bıraktığı zaman karanlıkta dolaşmaya mahkumdur.
Galileo dedi ki evren matematiksel dille yazılmış bir kitaptır. Onun alfabesi,
üçgen daire v.s içeren geometrik figürlerdir. Hiç şüphe yoktur ki Kepler ve
Galileo, bunları söylerken Rönesanasla canlanan Platoncu ve Pitagorasçı
etkiler önemli derecede rol oynamıştır'. 106
Vico'nun içinde bulunduğu çağda, elbetteki Descartes, Galileo ve
Bacon'un fikirleri tartışılmaktaydı. Onun, bunlardan, kendine Bacon'u yakın
görmesi çok doğaldı. Çünkü, Bacon, diğer ikisine göre felsefeye daha yakın
matematiksel yöntemden en uzak olan kişiydi. Vico'nun bu modernlere karşı
olduğu bir başka nokta ise, Rönesanstan beri ilkçağın hep kısmen
incelenmesiydi. Kimi gruplar, Yeni Platonculuğu, kimi Aristoculuğu, kimi
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Epikürcülüğü incelemişti. Ancak, hepsini bütün olarak kucaklayacak bir bakış
açısı geliştirilememiştir.
Vico, kendi zamanınındaki çalışmalar için şunları söylemektedir:
'Zamanımızdaki entelektüel gayretlerimizin tek hedefi, bütün çabalarımızı
fizksel fenomenin araştırmasına adadığımız gerçekliktir. Çünkü, onların tabiatı
belirsiz, müphem değil görünür. Fakat, biz insanî tabiatı araştırmakta
başarısız oluruz. Çünkü, insanın iradesinin özgürlüğünü belirlemek güçtür' 107 .
Vico, görüldüğü gibi, burada kendi zamanının çalışmalarına karşı haklı
bir eleştiride bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalar, hep fiziksel fenomene
yönelmiştir. Çünkü, tabiatta, düzenli aralıklarla devam eden olgular
sözkonusudur. Vico, insanî tabiatın anlaşılmasının fiziksel fenomene göre daha
güç olduğunu öne sürmektedir. Çünkü, insan, Vico'ya göre, belirlenmiş
yasalara tabi bir varlık değildir. Özgür ve iradesine göre davranan bir varlıktır.
Bu nedenle, bilimlerin konularına göre değişik yöntemler kullanmaları gibi,
insanı inceleyen bilimler de, insanın bu tabiatını yadsımayacak şekilde bir
yöntem kullanmalıdır. Vico'nun şu sözleri bunu bize gösterir:
'Bilimlerin yeni cihazlarından(instrument) bazıları bizzat bilimlerin
kendileridir. Bazılarınınki sanatlardır. Bazıları ya sanatın ya da tabiatın
üretimleridir. Modern felsefi 'kritik' bütün bilimlerin ve sanatların ortak
cihazıdır. Geometrinin cihazı 'analiz' dir. Fiziğin ki ise, geometri ve geoemtrik
metottur (ve bir manada modern mekanik). Tıppın cihazı kimya ve onun bir
dalı

olan

farmakolojik

kimyadır.

Anatominin

cihazı

mikroskoptur.

Astronomininki telescop Coğrafyanınki ise, pusuladır' 108
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Görüldüğü gibi Vico, bu açıklamalarıyla da tabiat dünyası ile insanlık
dünyasının araştırılmasındaki farklılığa dikkat çekmek istiyor. Ona göre, insanî
dünyanın araştırılması tabiat dünyasının araştırılmasında farklı bir yöntem
gerektirmektedir.
Vico, varlık türü olarak, insanlığın tarihini almış ve onu bir yöntemle
incelemek istemiştir. Yeni Bilim, bu bakımdan hem ontolojik hem
epistemolojik temeller içerir. Bir önceki bölümde, Vico'nun ontolojik
temellerini verdikten sonra şimdi, onun bilgi kuramı ve yöntem hakkındaki
görüşlerine yer verelim.
Vico'ya göre, insanî alanda seçme ve şans, tutkular, duygular akıldan
daha fazla işin içindedir. Günümüzde "ideal bilgi, doğruluk değeri en kesin
ölçülerle değerlendirilmeye en elverişli bilgi matematik dili ile ifadesini bulan
bilgidir". 109 'Matematikte, insan zihni, kendi kendisi ile yeterli olabilir. Burada
rasyonellik en önemli unsurdur' 110 .
Vico'cu anlamda bilim nedir, hangi tür ifade bilimsel olur? Bu sorulara
yanıt olarak, Vico'nun klasik Grek geleneği anlayışını sürdürdüğünü
görüyoruz. Ona göre de, bilim genel, zorunlu ve doğru olandır. Aristoteles'in
İkinci Analitikler 111 inde görüldüğü gibi bu gelenek, Vico'da devam etmiştir. O
halde, bir incelemenin uygun bir bilim formuna sahip olması için genel zorunlu
doğru olması şarttır. Yeni Bilimin yapısına baktığımızda bilim formuna ters
düşmeyen ifadeler görürürüz. Aksiyomlar, tanımlar, postulalar elemenlar v.s
Bunlarda, Vico, yeni bilimin ilkelerini çıkarmaya çalışmaktadır. Ve bir metotla
da bu çalışmasını ilerletmektedir. 112 O, bütün insanlığın kurumları üzerine
109
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araştırması sırasında evrensel ve sonsuz ilkeler bulduğunu iddia eder. Bunu
mümkün kılan metodoloji bütün soruların ötesinde olan bir gerçeklikten,
verum/factum ilkesinden çıkar. Yani, biz, yalnızca, kendi yaptığımız şeyi kesin
olarak bilebiliriz. 113
Vico için Yeni Bilim, fiziksel fenomeni değil, ilk insanlarda, doğal
kanun anlayışından başlayarak "civil dünya" veya "ulusların dünyası"nı
inceleyecek ve böylece 'evrensel sonsuz tarih'in ilkelerine ulaşacaktır. O halde,
Vico'ya göre de bilimde aranılacak olan şey, apriori ve zorunlu olan yasaların
bulunmasıdır. Tabiat bilimleri, apriori ve zorunluyu nesneler dünyasında
aramıştı. Vico, ise bunu insanların yaptığı ulusların dünyası veya sivil dünyada
arayacaktır. Vico'nun ilk metafiziksel ilkesi, insanın tabiatı gereği toplumsal bir
varlık oluşu ve kendi kurumlarını kendisinin oluşturduğudur. Bu nedenle,
insan, ancak, kendisinin oluşturduğu veya yarattığı bir şeyi bilebilir. Tabiat
dünyasını Tanrı yaratmıştır. İnsan, ne kadar uğraşırsa uğraşşın Tanrı'nın
yarattığı tabiat dünyasını tam olarak bilemez. O halde, Vico, burada iki ayrı
alan belirlemiş olmaktadır. Tanrı'nın yarattığı tabiat alanı (verum) ve insanın
yarattığı alan (factum). Vico, Newton'un (1642-1727) Principia Matematica
adlı eserinin paralelini civil dünya için yapmak istemiştir.
Vico, "civil dünya" yı hangi yöntemle nasıl incelyecektir? Bunun için
hangi kaynaklara inmelidir? Vico, gerçekten bir yöntem önerebilmiş midir? Bu
factum alanında Descartesçi anlamda açık seçik fikirler aranmalı mıdır? ve
bunlara ulaşmak mümkün müdür?
O halde, bilincek şey, insanlık dünyasının yada sivil dünyanın ya da
ulusların dünyasının olgularıdır (factum budur) Vico'da kesin ilke, mantıksal
delil, ispat gösterme gibi sözcüklere rastlanmasının yanısıra, o, özellikle, halk
113
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hikmeti kavramını sık sık vurgulayarak kulanmıştır. Çünkü, ona göre, insanlık
dünyasının bilgisi, halk hikmetinde gizlidir. Vico'ya sorulacak en önemli
sorularda biri de böylece belirlenmiş oldu. Vico'ya göre, hikmet nedir? Bilim
ve hikmet arasında nasıl bir bağlantı vardır?
Vico da bilimi, ta ilk uygarlıklardan beri bilinen ve Grek 'paida'sında
da özellikle Aristoteles'in iyice ortaya koyduğu gibi genel, tümel, ve zorunlu
bilgi olarak anlamıştır. Aristoteles'e göre, 'ilmi bilgi bütüncül bilgiden
ibarettir..Bütünücülün değeri nedeni bildirmesidir..Bütüncül bilgi duyumun ve
sezgilerin çok üstüntedir..' 114 Çünkü, incelediği konu hakkında evrensel ve
zorunlu ilkelere ulaşmak istemektedir. Bilgelik ve bilim kavramını ifade eden
'sophia', kelimesi..Aristoteles'te iki farklı anlama gelir. 'Sophia, ya genel olarak
bilim ve felsefedir ya da ilk Felsefe veya Metafiziktir. Bu son anlamda o, bütün
bilimlerin ilkelerini kanıtlama gücüne sahip olan...asıl anlamında bilgeliktir
(sophia haplos). Eğer 'nous', kanıtlanamaz doğruların, episteme kanıtlanabilir
doğruların bilgisi ise, 'sophia' en yüksek ve en tanrısal şeyleri bilmeye
yönelmiş zihnin kendisidir... ilk ilkelerin ve ilk nedenlerin bilgisi olarak
tanrısal nitelikli bir şey olarak tanımlanmaktadır' 115 . Vico'göre de sophia veya
hikmet, insanlığı meydana getiren tüm bilimler ve sanatları kendisiyle
kazandığımız bütün disiplinleri yöneten yetidir...Hikmet, insanî kurumları en
yüksek iyiye sevketmek için ilâhi kurumların bilgisini öğretmelidir..Bu
evrendeki en yüksek kurumlar, Tanrı'yı bilen ve Tanrı'ya dönmüş
kurumlardır 116 . Yeni Bilim, bilim olmak bakımından bütüncül bilgiye
yönelmektedir. Ancak, bu bütüncül bilgiyi Aristoteles'in söylediğinin tersine
algıladığımız, duyumsadığımız, hislerimizin sezgilerimizin, tutkularımızın
olduğu dünyadan çıkaracaktır. Bu nasıl mümkündür? Vico'ya göre, bütün bu
114
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saydıklarımız insan tabiatının özellikleridir. Âdetler, gelenekler, yaşantılar,
duygular değişse de insan tabiatı her yerde aynıdır. Bütüncül bilgiye varmak
için kökende insanın tabiatı ve onun yarattığı ürünler incelenmelidir. Bu
alanda, düzenli olgulara rastlanabilir ve bunlar bütüncül bir bilimin konusu
olabilir. Vico'nun deyimiyle bilim, insanların dünyasında Tanrısal zihni
gören, tanrının inayetini temaşa eden bir metafiziktir. Bütüncül bilgi, gerçek
bilgi, ilk ilkeler, insanlar dünyasında araştırılmalıdır. Tabiat dünyası insanlık
ürünlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan bir mekandır, insanın varoluşunu
mümkün kılan bir alandır. O halde, Vico, insan merkezli bir düşünce etrafında
sisitemini geliştirmiştir ve tabiat ona göre olduğu gibi bilinemez bize
göründüğü veya Tanrı, bize onu gösterdiği kadarıyla bilinebilir. Demek ki, ister
fiziksel tabiat, isterse insanlık dünyası, Tanrı'nın inayetinin bize sunduğu
kadarıyla bilinebilir. Vico'ya göre, filozoflar, bu inayeti tabiat üzerinde temaşa
etmişlerdir ve bu nedenle de onun ancak bir kısmını görmüş ve
gösterebilmişlerdir. Tanrı, insana, tabiat içinde varoluş vermiştir, ancak insanın
en önemli özelliği toplumsal oluşudur. Çünkü, insan toplumsallaşmamış
olsaydı ne bilim ne felsefe ne de diğer insanlık ürünleri ortaya çıkamazdı.
filozoflar, Vico'ya göre bunu temaşa edememişlerdir.
Bacon ve Vico
Vico, insanlık dünyasını araştırken kendisine Bacon'un yöntemini örnek
alır. Vico'nun Platon'dan sonra kendisine öğretmen seçtiği ikinci filozof
Bacon'dur. O, neden kendine Bacon'u öğretmen seçmiştir. Bacon öncelikle
bilimsel araştırma da kıyas yönteminin kullanılmasını eleştşrmekteydi. Vico,
onun bu

görüşünü destekler. Şimdi, bunu görelim: O, yöntemle ilgili

yazılarında bunu açıkça ortaya koyar: 'Francis Bacon kıyası kulanan Galen'in
izleyicilerini hastalığın nedenleri konusunda yanlış sonuçlara ulaşmakla itham
eder. Ben de Bacon gibi, Greklerin sorites dediği deduktif akıl yürütme
biçimini aşırı bir tutku ile saptırdıklarını düşünüyorum. Kıyası kullanan kişi
yeni bir öge ileri süremez. Çünkü, sonuç zaten içsel olarak daha önceki
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önermelerde gizlidir. Benzer şekilde soritesi kullanan kişi de temel ifadenin
içinde bulunan ikinci derecedeki gerçekliği açıklar. O halde, hastalık, daima
yeni ve farklıdır ve iki hasta insan da birbirinden farklıdır. Ayrıca ben şu anda
bir dakika önce hasta hakkında konuşan kişi ile aynı değilim. Sayısız yaşantı
örnekleri şu anda geçmiştir. Sayısız hareketler şu anda yer almıştır ki onlarla
ben son günüme doğru devamlı olarak yol almaktayım. Böylece, her cins (ve
her gerçek cins, tikel durumların bir serisini içerir) çok sayıda özel
rahatsızlıkları içerdiğinden ve bu rahatsızlıklar tek bir genel sınıf adı altında
kategorize edilemeyeceğinden bu alanda bizim için gerçekliği elde etmek
imkansızdır. Bu ister büyük öncülün genel bir kavramı içerdiği (ve özel
örneklerin genel bir kavram altında sınıflandırılamayacağı) kıyas yoluyla,
isterse de sorites in katı deductive işleyişiyle olsun 117
Burada da görüldüğü gibi, Vico da, Bacon gibi kıyası, bir yöntem
olarak benimsemez ve tikel durumların dedüktif bir çıkarsama ile
anlaşılamayacağının güzel bir örneğini verir. O halde, demek ki, Vico'nun
yöntemi kıyas yöntemi olmayacaktır.
Bacon, yine, "bilmek egemen olmaktır" görüşü ile de Vico'yu
etkilemektedir. Vico, Bacon'un doğada yaptığı şeyi insanların dünyasında yani,
"sivil dünya"da yapmak istemektedir. O halde, Bacon'un ne yapmıştır? Bacon,
'tabiat'ı

118

incelemenin gereğini ortaya koymuştu. O, skloastik düşüncenin
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Bacon'da 'tabia'nın çeşitli anlamları vardır:. 1. Dışımızda gördüğümüz tek tek nesneler
(güneş, ay, insanlar, v.s.) 2. Bu tek tek ögelerin teşkil ettiği birliğin ta kendisi veya bu ögeler
arasındaki ilişkiler. 3.kendimize inceleme konusu olarak belirlediğimiz her şey, 4.Zihnimizdeki
kavramlar, 5.Bir şeyi o şey yapan şey, yani öz, (Platon'daki idea, Aristotelesteki ikinci
dereceden cevher veya töz), 6. Şu öğe (Aristotelesteki birinci derecden cevher veya töz), 7. Şu
varlık, 8.Zihnimizde veya dışarıda olan, belirli olan veya belirli olmayan şey, yani, obje,
9.'form' (Bu terim de tabiat teriminde olduğu gibi bir çok anlamları içerir. Şöyle ki: a)Bu gün
bizim tabiat kanunu dediğimiz şey, b)Bir şeyin özü, yani, Platon'daki idea, Aristoteles'te ikinci
dereceden cevher, yani akılsal suret veya tanım, c) 'tasvir' (description), yani, 'yakın cins ile
ilinek veya özellik'in birleştirilmesiyle yapılan belirleme (Bacon, İkinci kitabın özü olan
formları araştırırken ısıyı örnek verir, sonuçta ısı, formunun ne olduğunu belirlerken bir tanım
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teorik bilgisi karşısına emprik bilgiyi koymak istemişti.

Vico, 'insanların

dünyası, sivil dünya veya ulusların dünyası dediği 'tabia'yı, Bacon gibi
incelemek istemektedir. Bacon, 'tabia'yı, doğru, genel ve zorunlu önermeler
kurmak anlamında inceleyebilmiş midir? Hayır! Vico, 'zaten, Yeni Biliminin
rasyonel sivil bir teoloji 119 olduğunu söylemekle, onu rasyonel temellere sahip
bir inança indirgemektedir. Tabia'yı, evrensel anlamda incelemeyi ve evrensel
zorunlu yasalar bulmayı, Galileo gerçekleştirmiştir. Fakat, Vico, yine de
evrensel ve zorunlu yasalar bulma peşindedir. Bunun için bir yöntem biçimi de
belirler. Ancak, 'sivil dünya' veya 'insanlar dünyası' veya 'ulusların dünyası'
hakkında evrensel ve zorunlu yasalara varacak bir yöntem önerememiştir. O,
sonuçta, tarih üzerine bir felsefe yapmakla yetinmiştir. 'İdeal sonsuz tarih'in
ilkelerini belirlemiştir. Ama, bu ilkelerin evrensel ve zorunlu olduğu
iddiasındadır.
Demek ki Vico'nun Yeni Bilim (La Scienza Nouva ) adlı eseri, tıpkı,
Bacon'un tabiat dünyasının araştırılması için önerdiği model gibi, evrensel ve
genel bir tarih anlayışını dile getiren bir model önermektedir. Bu nedenle de bir
bilim olma iddiası taşımaktadır.
Vico, Bacon'dan, eserin şekilsel yönü bakımndan da etkilenmiştir.Yeni
Bilim'in Şiirsel Hikmet başlığını taşıyan İkinci Kitabı, beş kitabın en
uzunudur. Vico, Kahramanlar Çağının halk hikmetini burada incelenmektedir.
Bu İkinci Kitabın bölümleri: Şiirsel Metafizik, Mantık, Ahlak, Ekonomi,
Politika, Fizik, Kosmoloji, Astronomi, Kronoloji ve Coğrafyadır. Tıpkı,
Bacon'un Büyük Yenilenme (Great Instauration) adlı eserinin İkinci Kitabının
Novum Organum olması gibi. Bacon'un Novum Organum adlı eseri, kendi
yapar), d) sebep (Bacon'a göre sebep) tikel tözlere form verme araçlarıdır, 10. Yaratıcının
yarattıkları üzerine vurduğu damga (yani, yaratıcı yarattığı varlıkları her ne şekilde yaratmışsa
o şekil) Baco, Novum Organum, s.7,8.
119
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zamanındaki bilimlerin nasıl mükemmel hale getirilebileceği hakkında öneriler
ileri sürmüştü. Vico'nun tarihin Novum Organum'u diyebileceğimiz Yeni
Bilim'i ise, bilimlerin eski dünyasını açığa vurdu ve onların kökenlerinde nasıl
ham ve kaba olduklarını ve şimdiki biçimlerine varana kadar nasıl derece
derece inceldiklerini göstermiştir. Vico'nun ilk iki aksiyomu, 'insan her nerede
ve ne zaman cehalete düşse kendini herşeyin ölçüsü yapar. Hatanın kaynağı
budur'

ve

'bilinmeyen

şeyler,

bilinen

ve

eldeki

şeylerle

açıklanır'

aksiyomlarında Bacon'un etkisini açıkça göstermektedir. Bacon, bunları,
Novum Organum adlı eserinde idollerin nedeni olarak vermektedir 120 .
Ancak, tikel tabiatlar arasında benzer noktaları bulmak demek olan
induction yapma konusunda, her iki filozof arasında benzerlik bulunur. Çünkü,
Bacon, ısı veren,

vermeyen, ısı veriyormuş gibi görünen tabiatların

araştırmasını yaparak oluşturduğu tablololar sonucu 'ısı, yukarıya doğru
genişleyen yayılan bir formdur' sonucuna ulaşmış ve ısı tabiatına sahip olan
maddeler arasında müşterek ve evrensel olduğuna inandığı bir noktaya
ulaşmıştır. Vico da aynı şeyi, değişik gelenek ve göreneklere sahip insanlar
arasındaki müşterek noktalardan yola çıkarak, insan tabiatında bulunan
müştereklik nedeniyle benzer kurumları yarattıklarını göstermeye çalışmış; ve,
insanlığın belli çağlardan geçtiği şeklinde evrensel birtakım sonuçlara
varmıştır. Böylece, 'ideal sonsuz tarih' teorisini ileri sürmüştür.
Descartes ve Vico
Vico, Bacon' u kendisine ne kadar yakın bulmuşsa, Descartes'i de o
kadar uzak bulmuştur. 17yüzyıl'da, tabiatın matematiksel yapıda olduğu
düşüncesi işlenmiş ve daha çok tabiattaki nesnelerde ölçülebilir nitelikler
aranmıştır. 17. yüzyıl felsefesinin başlatıcısı Descartes'tir ve 17.yüzyıl felsefesi
ise bir Descartesçiliktir. O, aritmetiğin yöntemini geometriye uygulayarak
120
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analitik geometriyi çok geliştirmiştir. Descartes'e göre felsefe eğer, bir doğru
bilgiler

bağlantısı

kullanmalıdır.

olacaksa,

Buna

ilişkin

analitik
olarak,

geometri
bilgiyi

ile

fiziğin

oturtmak

yöntemini

istediği

temeli

'düşünüyorum öyleyse varım' önermesinde bulur. Buraya varmak için de şüphe
metodunu kullanır. Bütün varlıklardan hatta kendi varlığından bile şüphe eden
Descartes, bilince baktığında orada mükemmel fikri olduğunu görür ve ancak
tanrının

mükemmel

ve

en

gerçek

varlık

olduğunu

yokluk

ile

bağdaşamayacağını ve tanrının yok olduğunu düşünmenin bizi çelişkiye
götüreceği sonucunu çıkarır. Tanrı kavramı gibi doğuştan sahip olduğumuz
açık seçik düşüncelere 'doğuştan düşünceler' der. 121 Bunların bilgi değeri
yüksektir halbuki dışardan gelen ve hayal gücümüzün oluşturduğu düşünceler
bulanık ve karışıktırlar bunların bilgi değerleri de düşüktür.
Hemen söylemeliyiz ki Vico, Descartes (1596-1650)' in fikirleriyle ters
düşerken, kökende Euclid geometrisine dayalı olan geometrik yönteme olan
hayranlığını kaybetmemiştir. Çünkü, o da Yeni Bilimi oluştururken aklın
özdeşlik ilkesine dayanarak aksiyomlar öne sürmüş ve kendi tanımlarını
kurarak bunlardan sonuçlar çıkarmıştır. 122 Geometri, ona göre, insan zihninin
bir

kurgusudur.

Yani,

insanî

alana

aittir.

Geometriyi,

insanlar

yapmışlardır.Tanrı'nın yaptığı nesneler alanına ait değildir.
Vico, Descartes'in tam tersine 123 hayal gücünün ürettiği ürünlere çok
değer vermektedir ve bilginin kaynağını buraya kadar indirgemek istemektedir.
Ona göre, bu günden geçmişe baktığımızda bize karanlık görünen çağlar, o
zamanki insanların hayal güçlerine inildiğinde ancak doğru olarak anlaşılabilir.
Çünkü, insanlar, henüz, soyutlama gücü yüksek akıllı varlıklar olmadan önce
evreni ve kendilerini, hayal güçleriyle anlatıyorlar ve hayal güçleriyle
121
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oluşturdukları bir dil kullanıyorlardı. Bu nedenle, bu gün bile dilimizde
bulunan metaforlar, bunun doğru olduğunu ve o zamanki anlatımın hiçte
küçümsenmeyecek tarzda olduğunu gösterir.
Descartes'a göre, matematiksel olmayan bilimler sağlam bilimler
değildirler. 124 Vico'nun tersine olarak âdetlere ve geleneklere inanmaktansa
kesin ve şüphesiz bilgiyi aramalıyız der. 125 Çünkü, bizi çoğu kez yanıltan
geleneklerde ve anlamlarda hiçbir mutlak açıklık yoktur. Biricik kesinlik
cogito ergo sum. 126 İşte, matematik, bilimsel olanın temelinde yer almaktadır.
Descartes'in felsefesinde ve kartezyen akım için de tabiatı bilmek
esastır. İnsan zihni, duyulur şeylerin ötesinde apaçıklığı ve kesinliği aramalıdır.
'açık ve seçik olarak kavradığımız bütün şeylerin doğru olduğu kuralı tanrı var
ya da mevcut olduğu mükemmel bir varlık olduğu ve biz de varolan her şey
ondan geldiği için doğrudur' 127 Oysa, Vico için bilinecek olan şey, duyusal
alandadır, insanın ortaya koydukları, ürettikleri yarattıkları şeylerdedir. Vico'ya
göre, tabiat hakkında insanların düşünceleri, gerçekten tabiatı olduğu gibi
yansıtmaz. Çünkü, tabiat, Tanrı yaratısıdır. İnsan, tabiatı olduğu gibi bilemez.
Bacon'a göre de 'insan tabiatı hem nesneleri hem de zihni işin içine katarak ve
yaptığı gözlemler kendisine izin verdiği ölçüde anlayabilir ve onunla baş eder.
Aksi halde ne daha fazlasını bilebilir ne de yapabilir'. 128
Vico için de, tabiat yasaları dediğimiz şeyler, insanların orada bir düzen
aramasından ve oraya bir düzen yüklemesinden ileri gelmektedir. Üçgenler
daireler vs. insan yaratısı şeylerdir. Bunu, insan, tabiata yükler. Burada
Bacon'da aynı şekilde düşünmektedir. ' İnsan anlığı kendine has tabiatından
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dolayı şeylerde gerçekte olduğundan daha büyük bir düzen ve eşitlik olduğunu
kolaylıkla kabul eder. Tabiattaki nesneler 'sui generis' (kendine özgü) ve
düzensiz olmasına rağmen insan anlığı paralller, işlenikler ve bağıntılar icat
eder, oysa, tabiatta böyle şeyler yoktur'

129

. .Bacon'un Vico'ya etkisi burada da

açıkça görülmektedir.
Vico Zamanımızın İnceleme Metotları Üzerine (On the study of our
Time) adlı eserinde şöyle der: 'Hiç şüphe yok ki bilmek için varolan insanın
bilgisi tıpkı kendisi gibi sınırlı ve mükemmel değildir. Eğer biz zamanımız
bilginin avantajları ve eksikleri yönünden ilkçağ ile mukayese edersek bizim
bilgimiz ilkçağa göre daha büyük ve dengelidir. Biz, modern çağın insanları
Eskilerin tamamen habersiz olduğu bir çok şeyi keşfettik. Diğer yandan da
Eskiler de bizim için hala bilinmeyen bir çok şeyi biliyorlardı...Hangi inceleme
metodu daha incelikli ve daha iyidir. Bizimki mi eskilerinki mi?...Amacım,
bizim inceleme metodumuzun Eskilerinkine hangi yönlerden üstün olduğunu
göstermek yerine onların neden iyi olmadıklarını keşfetmek ve buna çare
aramaktır' 130
Vico'ya göre, geometrik metoda dayalı gerçeklikler olarak ileri sürülen
fiziğin ilkeleri, hakiki gerçeklikler değildir. Fakat olasılığın benzerliğini taşır.
Fiziğin ilkelerine ulaşan metot, geometrinin metodudur, ancak, fiziksel
gerçeklikler geometrinin aksiyomları ile güvenilir şekilde ispat edilemeyecek
kadar aydınlıktadır. Biz geometrik önermeleri ispat edebiliriz. Çünkü onları biz
yaratırız. Fiziğin önermelerinin ispatını yapmak biz onları yokluktan (ex nihilo)
her nasılsalar işte o şekilde yaratabilseydik mümkün olurdu. O halde, bu alan
yokluktan var eden Tanrı'nın alanıdır. Vico Tanrı'nın alanı Platon ile aynı
görüşü paylaşır.Şöyle ki:
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'Gerçekliğin ideal biçimleri olan arketip formlar, yalnızca Tanrı'da
varolur. Fenomenal dünya olan şeylerin fiziksel tabiatı bu arketiplerin
biçimleridir. Bizim görevimiz, filozoflar olarak, zihnin spekülatif terkibi içinde
fiziği incelemektir. Yani, tahminimizi frenlemektir. Eskilerin bizi şaşırtmasına
izin verelim. Onlar, tabiattaki araştırmalarını mutluluk içindeki tanrılara
benzemek için yaptılar. Halbuki, biz, gururumuzu engellemek için fiziğin
incelemesini yapmaktayız 131 .... Geometrik metot, bize, geometrinin konusu olan
şeyleri saf (pure) bir geometrik tarz içinde apodeiktik bir formda kurmaya
imkan verir ve onları belli bir planda hiçbir estetik kaygısı taşımadan ve
süslemeden öğretmeye imkan verir. ' 132
Gerçek Tanrı mutlak akıl olarak her şeyi bilir ve bu bilgisine göre
şeyleri yaratırken ve gerçek Tanrıda Bilgi=Yaratma iken, Gerçek Tanrıdan
haberi olmayan veya Gerçek Tanrı'yı unutmuş olan gentil insanlık, çevresini
ve kendini, kendi anlayış ve algılayışına göre bedensel tözlermiş gibi
düşünerek yarattı. Bu da Vico'nun aksiyomlarında belirttiği gibi insan
bilmediği şeylerde kendini evrenin ölçüsü yapar sözüyle açıklanabilir. İlk
insanlar kendi bedenleri ve hisleri hakkında bildikleri kadarıyla içinde
bulundukları dünyalarını açıklamaya çalıştılar. Örneğin gökyüzünü büyük bir
beden olarak tasarladılar. İlkin kutsal dağlara yayılmış olan devler gök
gürlemesinden korkarak mağaralara saklandılar. Yere, demir halka ile
zincirlenen Tityus ve Prometheus fabli bunu açıklamaktadır. Yani, korku onları
belli bir yere zincirlemişti. Stoalılar'da da aynı şekilde zincir , kader zinciri
kaderine

zincirle

zincirlenmek

şeklinde

düşüncelere

rastlıyoruz..

Bu

mağaralarda başlayan hayat devlerin eşlerini mağralara sürüklemesi ve orada,
onları birlikte yaşamaya mecbur etmesi ile birlikte ilk otorite ortaya çıktı. İnsan
tabiat otoritesini, doğal kanun otoritesi izledi. 133 .İnsani fikirlerin oluşmaya
131
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başlaması ile birlikte filozoflar hikmetin başlangıcı dindarlıktır fikrini sokmaya
başladılar. 134 Grotius ortadan başladı. Vico'ya göre kanun fikri ile inayet fikri
aynı anda başladı. Evrensel tarihin ilk görünümü belirmeye başladı.
Vico'nun rasyonalizme karşı tepki göstermesinin nedeni, doğa
bilimlerinin yükseltmeleri ve tarihi küçümsemelerinden ileri gelmektedir. Vico,
rasyonalistlerin tam tersine doğa bilimlerini de tarih içine çekerek kendi
yerlerine koyar ve kendinden sonraki şu görüşü önceler: 'gerçek bilim felsefesi,
aslında onun tarihidir.' 135
Vico, Desartes'in rasyonalizminin bazı hatalar taşıdığını

hisseden

çağındaki ilk düşünürdür denebilir. Bu öngörü ile Descartes'e yaklaşan Vico,
yeni bir yol ortaya koymuştur. 'O, daha sonra Aydınlanma karşıtı olanların
yolunu açanlardan biriydi'

136

. Vico, ilkin, Aydınlanma dogmasına karşı

alternatif ileri sürdü. Aydınlanma dogması diyoruz, çünkü, Vico, aklın bu
kadar yüceltilmesine ve ön plana çıkarılmasına karşıydı. Ona göre, insan aklını
kullanmadan ve anlamadan insan olmuştu. Akıl, ona göre süreç içinde gelişmiş
ve bu günkü haline gelmiştir. İnsan tabiatı değişebilir ve bizzat insanlar, bu
değişime katkıda bulunur. İnsan, yalnızca, kendi yarattığı şeyi bilebilir. Bu
nedenle de insanî bilimler doğa bilimlerinden farklı ve onlara üstündür.
Vico, 1725 te orijinal biyografisinde niyetini şu sözle açıklar: 'Biz,
burada Descartes'in kendi felsefesini ve matematiğini yücelterek, tanrısal ve
insanla ilgili bilgiyi küçümseyerek çalışmalarında kurnazlıkla metot önerir gibi
göründüğü şeyi yapmayacağız Daha ziyade, bu tarihçiye uygun bir dürüstlük
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ve tarafsızlıkla açıkça ve adım adım bütün çalışmaları aktaracağız.' 137 ...
'Descartes,bilim kavramını matematiksel tipin rasyonel bilgisi olarak özenle
işlediği zaman humanizmin eleştirisini yaptı...'bilimleri aklın dıscoursu
olmaksızın elde edilen diller, tarih, coğrafya ve genelde, yalnız tecrübeye bağlı
olarak elde edilen ve malumat tarzı bilgiden bilimleri ayıran farklılığı
gözlemenizi rica ederim.' 138
Vico, bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi aslında Descartes'in bir yöntem
önermediğini, kurnazlıkla bir yöntem önerir gibi göründüğünü ifade
etmektedir. Çünkü, Vico'ya göre, insanın işin içinde olmadığı bir bilgi türü
yoktur. Descartes'in anladığı anlamda bilim de bir insan etkinliğidir. Vico,
tecrübeye dayalı olan bilgiden

dil, tarih, coğrafya gibi bilimleri ayırmak

gerektiği düşüncesindedir. Çünkü, ona göre, geçekte bilim olma değerine sahip
olanlar bu bilimlerdir. Bunlar insanlığın yaratımıdır ve ancak bunlar bilinebilir.
Tabiatın bilgisi tam anlamıyla bilinemez, çünkü, insan yaratımı değildir.
Vico'nun Yeni Bilimi de tarihin Novum Organum'udur demiştik. Bacon
der ki bilgiler piramit olduklarında tarih en temeldedir

139

. Vico, bu

düşünceden oldukça etkilenmiş görünüyor. Hobbes ise Leviathan'da tarihi,
şöyle tanımlar 'olguların bilgisinin kaydedilmesine tarih denir. İki tür tarih
vardır. İnsan iradesine bağlı olmayan doğal olguların veya sonuçların
tarihi,madenler, bitkiler, hayvanlar, bölgeler ve benzerlerinin tarihi böyledir.
Diğeri ise, toplum halinde yaşayan insanların iradî eylemlerinin tarihi olan
toplumsal tarihtir' . 140 O halde, Hobbes da tarihi, tabiat tarihi ve sivil tarih
olarak ayırmıştır. Vico'nun Leviathan'ı görmüş olduğuna dair bir Yeni Bilim'de
bir iz yoktur. Ancak, Hobbes'un Sert ve Vahşi Adamlar adlı eserinden haberi
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vardır. Vico, Hobbes'u ilk ilkeleri araştırırken asıl konudan uzaklaşmış
olmakla, insanların oluşturduğu kurumlarda ilahi inayeti görmekte başarısız
olmakla ve Epikürcülerin şans kavramına taklımış olmalarıyla eleştirir. 141
Genel olarak, bu görüşlerin ışığında bilimlere baktığımızda, tabiat
bilimlerinde, bilimsel yöntemler, labaratuvar deneyleri, ölçme ve istatistik
çözümleme olarak bilindiğine yukarıda değinmiştik. Bilimin birliği ne kadar
isteniyor olsa da, insan bilimlerinin konusu yöntem bakımından köklü bir
değişikliği gerektirmiştir. 17.yüzyılda felsefe... mutlak hareket noktasını hiç
kuşku götürmeyen bir kesinlikte, başka bir deyişle mükemmel bilgi örneğinde
aramıştı....Akılcılar,

bunu,

matematik

çıkarımın

ve

öteki

çıkarımsal

düşüncelerin kanıtlanabilir sonuçlarında, deneyciler (ampiristler) duyuların
doğrudan doğruya tanıklığında bulacakları iddiasını ileri sürmüşlerdir.
Descartes, düşünen benin kendi bilincinden hareket etmiştir. Öteki bilgiler,
böylece, bu ölçüye göre değerlendirilmiş ve çoğunlukla salt sanı inanç yada
tahmin olarak kabul edilmiştir. Bir kez, basit hareket noktası kabul edince,
fiilen deneyimimizin zenginlik ve çeşitliliğine asla geri dönemeyiz. Akılcı,
birbirlerinden farklı ve uyumsuz olguları aynı düşünce planına sokmaya
çabalar. Deneyci ise, bütün bilginin duyum deneyiminden geldiğini düşündüğü
için matematik bilgiyi nedensellik yasalarını ve bizim insanlar ve nesneler
hakkındaki bilgimizi açıklamakta güçlükle karşılaşır Descartes, insan bilincini
dayanak noktası yaptığı içindir ki, insan vücüdu ve etrafımızdaki evren
hakkındaki bilgiyi yeniden kabul ederken güçlükle karşı karşıya kalmıştır. 142
Vico da, Descartes'in 'cogito'dan kalkmasını eleştirirken, sofistlerle
ortak bir görüşü paylaşır. Toplumdaki önermeler, 'panton metron antropos'a
yani insanı herşeyin ölçüsü olarak alan anlayışa bağlıdır. Bunlar, kosmos'un
141
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değil, nomosun önermeleridir.

Vico'ya göre, nomos alanında da öncüller

yaparız ve onlardan neticeler çıkarabiliriz. Çünkü, tarih ve toplum insanın
meydana getirdiği kurumların düzeninden çıkmaktadır.Vico, tabiat bilimler ve
insanlık ürünlerinin bilgisinin farkını şu sözleriyle ortaya koyar:
'Soyut bilgi-bilim- en yüksek gerçeklikle (verity) ilgilenir. Ortak duyu
ise, tersine en düşük(sıradan) gerçeklikle ilgilenir. Bu temel üzerinde
insanların çeşitli tiplerinin ayrı özellikleri işaretlenmelidir. Aptal, akıllı ama
cahil kimse, basiretten yoksun bilgili kimse ve bilge. Hayatın akışında örneğin
aptal kimse, en yüksek veya en değersiz gerçekliklere dikkat etmez. Akıllı ama
cahil kimse, en vasat şeylere dikkat eder. Onun en yüksek şeyleri algılamasına
imkan yoktur. Bilgili ama basiretsiz kimse en yüksek gerçekliklerden en
vasat/düşük gerçeklikleri çıkarır. Bilge ise, tersine en önemsiz olanlardan en
yüksek gerçeklikleri çıkarır. Soyut ve genel gerçeklikler sonsuzdur. Somut ve
özel olanlar ise, andan ana gerçeklikten gerçeklik olamaya doğru durmadan
değişir. Sonsuz gerçeklikler, tabiatın üstünde dururlar. Tersine, tabiatta
herşey, sabit değildir ve değişebilir. Fakat, iyilik ve gerçeklik arasındaki uyum
varolur. Onlar, aynı öze ve aynı niteliklere katılırlar. Hem tümel hem de tikel
gerçekliklerde habersiz olan aptal kimse kibri yüzünden sürekli cezalara
katlanır. Özel gerçeklikleri kavrayabilen ancak tümel gerçekliklerden habersiz
olan akıllı ama cahil kimse, bu gün için faydalı olan belki de yarın için zararlı
olabilecek olanı bulur. Bilgili fakat, basiretsiz kimse, tümel gerçekliklerden
tikel gerçekliklere doğru bir çizgi üzerinde seyahat eder. Hayatın dikenli
yollarında yolunu bulamaz. Fakat, insani eylemlerin ve olayların belrsizliği ve
dolambaçlı yolları içinden geçen bilge kimse, gözünü sonsuz gerçeklikler
üzerine odaklayarak ve doğru bir çizgi üzerinde seyahat edemez ve çevrimsel
(roundabout) bir yolu izleyerek yolunu bulur ve zamanın akışı içinde eylem
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sahasında şeylerin tabiatının izin verdiği ölçüde faydalı olduğunu ispat edeceği
kararlar alır. 143
Bu alıntıdan anlaşılacağı gibi Vico için yapılması gereken şey, en
sıradan ya da vasat görünen gerçekliklerden en yüksek gerçekliklere ulaşmaya
çalışmak olmalıdır. Belli bir zaman için faydasız gibi görünen şeyler genel
olarak bakıldığında çok faydalı olabilir. İnsani eylemler ve olayların belirsizliği
ve karışıklığı, onları araştırmak ve incelemekten bizi vazgeçirmemelidir. Bu
küçük ve ya önemsiz gibi görünen şeyler bizi gerçekliğin bilgisine eriştirebilir.
İşte bilge bir kişi de bunu yapar.Değişmelere ve belirsizliklere rağmen iyilik ve
gerçeklik arasında her zaman bir uyum vardır. İşte, insanlığı kuran ve geliştiren
de bu uyumdur.
Vico'nun Yöntemi
Vico, buraya kadar zamanındaki metotların ve ilkçağın inceleme
metotlarının mukayesesini yaptıktan sonra ve onların, avatajlarını ve
desavantajlarından söz ettikten sonra kendi metotunun her yönden daha doğru
ve daha incelikli olduğunu dile getirir. 144
Vico, bunu yaparken Kartezyen metoda göndermede bulunur.
Kartezyenci 'mantık devrimi' Descartes'in Discourse on the Methodunun ünlü
dört kuralındadır Metot, Descartes tarafından belli ve kolay kuralların bir dizisi
olarak tanımlanır. Öyle ki tam olarak bunlara uyan kimse, ilkin yanlışı, doğru
diye almayacaktır. Ve ikinci olarak, bilebileceği herşeyin bilgisini başarana
kadar zihinsel gayretlerini boşa harcamadan adım adım ilerleyecektir.145
Kartezyen metodun çağı için önemi, yalnızca, Discourse'un bir incelemesini
yapmak

değildir,

kurallar

koymaktır.

Dahası

zihinde,

Kartezyeni,

Skolastiklerin kıyas metodundan ayıran önemli özellikleri korumak gereklidir.
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Descartes, kavrama ve çağrışım üzerine temellenen skolastik mantığı reddeder.
Descartes'in metodunun matematik öncüller üzerine temellendiği çok iyi
bilinir. O, akıl yürütmenin ortaya koyduğu içerikle

tabiattan bütünüyle

bağımsız olarak akıl yürütme için kurallar ve öncüller sunduğunu farzeden bir
metota sahip olan bilim fikrini reddeder. Yani, tamamen biçimsel olan kurallar
ve öncülleri reddeder.
Analiz kartezyen metodun ilk adımıdır. Aklın İdaresi için Kurallarda
kural 5 şunu söyler: Eğer, biz, karmaşık ve karanlık önermeleri, adım adım,
daha basit önermelere indirgersek ve bundan sonra zihinsel sezgimizden en
basit önermelere doğru gidersek ve diğerlerinin bilgisine ulaşana dek
adımlarımızı sürdürürsek metota titizlikle bağlı kalmış oluruz. Görüldüğü gibi
Descartes'in metodu analitik-sentetik metottur. 146
Ancak, Vico için, insan düşüncesinden yola çıkarak insan tininin
meydana getirdiği kurumları, tarihsel delil olarak anlamak, kültürü anlamak
için bir temel olamaz. Başka bir yöntem ileri sürülmelidir. Vico'nun orijinal
tarafı şu dur: Mitoslardan başlayarak her olayın yeniden anlatımı o olayın
yeniden yorumlanmasını sağlamaktadır. Ancak, yine de tarihte genel ilkeler
söz konusudur. Elementlerde de söylediği gibi 'insanlar uzak ve bilinmeyen
şeyler hakkında hiçbir fikir üretemezler, benzer ve tanıdık ve eldeki şeylerle
hüküm verirler' 147
O halde, Vico'ya göre, biz neyi bilebiliriz sorusunun yanıtı en genel
anlamda insanın yarattıklarıdır.. Bunlar kültür ve uygarlık ögeleridir. Burada
kültür nedir sorusu gündeme gelir. Kültür, insanın her türlü maddi ve manevi
ürünleri, doğaya kattıkları olarak tanımlayabiliriz. Vico için, tarih ve kültür
alanında da evrensel bir gerçeklikten ve evrensel ilkelerden sözetmek
146
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mümkündür. A priori, genel önermeler ona göre Yeni Bilimin ulaşmak istediği
amaçtır. Vico, felsefî kelimesini epistemolojik ve metafiziksel teorilerle
birlikte, genelde apriori teoriler yani bütüncül ve genel biligiyi araya teoriler
anlamında kullanmaktadır.
Vico'ya göre 'kültürler bütündürler. Kültürler esas itibariyle insanın
kendini ifade biçimidir. Sanat da bu anlatımın büyük bir biçimidir ve biz
geçmiş, şimdiki ve diğer kültürlerin de ifade biçimlerinini, kurgusal hayal
gücünü inceleyerek anlayabiliriz. Vico'nun bu görüşleri kendi zamanına göre
oldukça modern görüşlerdi. Bir Vico uzmanı olan Berlin için, 'Vico'nun
yazıları rasyonalizmden kurtulmuş modern bilgi felsefesini temsil eden ilk
önemli gayreti temsil ediyordu. Daha da önemlisi diğer kültürleri
yargılamaktan ziyade kendi yapıları ve dönemleri içinde anlamamıza izin veren
yeni bir yaklaşımı ortaya koyuyordu. Halbuki, Aydınlanma, sonsuz aklın
egemenliğini

yüceltmekteydi

Vico,

bu

düşünceleriyle

Aydınlanma

düşüncesinden büyük ölçüde farklılaşmaktaydı. Duygu, imgelem, önyargı ve
gelenek Aydınlanma karşıtı durumda episremolojik kültürel çoğulculuğun
ögeleri haline gelmişti. 148
Bütün bunlara göre değerlendirdiğimizde, Vico'ya göre neyi bilebiliriz
sorusunun cevabı, tarihsel süreçte insanın yaptıklarını bilebiliriz idi. Bunlar
yukarıda da söylendiği gibi insanın tabiatından kaynaklanan duygu, imgelem,
önyargı,

âdet,

gelenek

v.s

den

ayrı

değilidir.

Şimdi,

Vico'nun

Otobiyografisindeki şu sözlerine dikkatle eğilelim:
'Bütün ilâhi ve insani bilgi (learning) üç elemetten ibarettir. Bilgi
(knowledge),

irade(will), ve güç(power) bunların tek ilkesi zihindir. Bu
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nedenle, zihnin gözü sonsuz gerçekliğin (eternal truth) ışığını veren Tanrı'ya
dönüktür.O halde, tıpkı yaşadığımızı bildiğimiz gibi, kesinlikle varolduğunu ve
bize ait olduğunu bildiğimiz bu üç element, şunu açıklamamıza izin verir.
Elbetteki, hiçbir şekilde şüphe edemeyeceğimiz şey düşüncedir. Şimdi daha
kolayca anlamak için bu tartışmayı üçe bölelim. Bunların ilki, bilimlerin
(sciences) bütün ilkelerinin Tanrıdan çıktığını göstermemize izin verir. İkincisi,
ilahi ışık veya sonsuz gerçeklik. Yukarıda adı geçen üç element bütün bilimlere
nüfuz eder ve onları birbirlerine en yakın bağ ile bağlı olan bir düzen içinde
açar ve onları hepsinin kaynağı olan Tanrı'ya bağlar. Üçüncüsü, ilahi veya
insani bilgi (learning) üzerine yazılmış veya söylenmiş her ne olursa olsun bu
ilkelerle uyum içinde ise doğrudur. Değil ise, yanlıştır. Bu üç şeyden daha
fazla olarak ilâhi ve insanî şeyler hakkında söylemeye çalıştığım şey şudur:
Onların kökeni, döngüsel (cırcularıty) ve tutarlıdır (consisteny) ve ben herşeyin
kökeninin Tanrıdan çıktığını ve bir döngü halinde tanrıya geri döndüğünü
göstereceğim. Hepsi de Tanrıda olduğunda bur tutarlılığa sahiptir. Tanrıdan
ayrıldığında onlar karanlık ve hatalıdır' 149
Vico'nun bu açıklamalarında Bacon'un özellikle İlahi ve İnsani Bilginin
İlerlemesi (Advancemet of Learning Dıvıne and Humane) adlı eserinden büyük
ölçüde etkilendiği görülüyor. Bacon, şöyle söylemektedir: 'Yüce bilgiyi
Tanrı'nın sıfatları ve eylemlerindeki arke-tiplerde veya ilk platformlarda
aramalıyız. Onlar her nekadar insana bildirilmiş olsa da , ve büyük bir
titizlikle araştırılmalı ve gözlenmelidir, Ancak, biz bu bilgiyi , kazanılmış bilgi
veya öğrenilmiş(learning) adıyla arayamayız. Çünkü, Tanrı'daki bütün bilgi
gerçek bilgidir (knowledge) ve bu nedenle biz onu başka bir adla aramalıyız,
yani, tıpkı Kutsal Kitabın dediği gibi, hikmet veya bilgelik (wisdom or
sapience) ile. 150
149

Vico. Autobiography, s.156
F. Bacon, Advancement of Learning Dıvıne and Human, s.17 VI, 1. Great Booksof
Western Books, v. 30,
150

93

Görüldüğü gibi, Bacon'un da etkisiyle Vico, insânî ve ilahî bilginin
ayrımını yapar. Felsefenin görevi insanların gerçekleştirdiği her alanda
özellikle halk hikmeti alanında o hikmetin tabiatını anlamaya yardım edecektir.
Halk hikmet, mitolojiler, fabller, semboller, deyimler kelimelerin özel
kullanımlar metaforlar v.s gibi dilde bulunan ve kültürü temsil eden ögelerdir.
Özellikle, halk hikmetinin tabiatı ancak o zamanın durumunun ve kurumlarının
tam olarak incelenmesi ileanlaşılabilir. Bunun için felsefe ve filoloji ortak
çalışmalıdır. Tanrı da, insan da kendi yarattığı dünyayı bilir. O halde, Tanrı
yarattığı doğayı, insan da kendi yarattığı kültürü iyi bilir. Bu bakımdan ilâhî ve
insanî şeyler arasında fark vardır. İnsan, bu bakımdan Tanrı'ya benzemektedir.
Biz gerçek bilgiyi (knowledge) Tanrı'nın insana bildirdiği kadarıyla biliriz ve
bizim bilgimiz (learning) tanrısal anlamdaki gerçek bilgi (knowledge) değildir.
Bu farklılığı belirledikten sonra Vico, kültür ve tarih üzerine edinilecek
bilginin peşine düşmüştür. Bildiğimiz gibi, filozoflar, tarih üzerine genel ve
evrensel açıklamalarda bulunan bir çok modeller ortaya koymuşlardır. Bu tarih
modellerinin kimi çizgisel kimi döngüsel bir tarzda açıklamalarda bulunur.
Bazıları, pozitif bir bakış açısı kullanırken, diğerleri anlamacı ve çözümlemeci
olarak tarihe yaklaşır. Şimdi Vico'nun 'ulusların dünyası' veya 'insanlığın
tarihi'ne yaklaşımına bakalım.
Vico, felsefenin alışılmış terimleri olan kosmos ve nomos gibi evreni,
sivil dünya ve tabiat dünyası diye ikiye ayırıyor. Ona göre, Tanrı, tabiat
dünyasını ve sosyal gerçeklik alanını yarattı. Vico bu kabulüne bağlı olarak
yasalar nerede olduğu sorusunu sorar. Yasalar, sosyal gerçeklik alanında mı
yoksa tabiatta mıdır? Vico'nun ortaya koyduğu ve çözdüğünü iddia ettiği en
önemli sorunlardan biri de budur. Yasalar, insan tabiatından çıkmaktadır.
Çünkü, Tanrı, ilâhi inayeti ile insanın tabiatını ister kendi dışında ister kendi
içine yasa ve düzen arayacak şekilde yararmıştır. İnsan aklı, hep yasa ve düzen
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aramıştır. Bu nedenle, Vico, Yeni Bilimi o, ilâhi inayetin akılsal sivil teolojisi
olarak adlandırır. Sivil dünya dinle başlar. İlahi inayet, tabiat içinde sosyal
olma tabiatını gerçekleştirmektedir. İnsan sivil tabiatın içinde ve onu
gerçekleştirendir. Ona göre, tabiatta sivil kanun vardır.
Şimdi bu açıklamaların ışığında, Vico'ya göre, gerçekten varolan nedir?
ve bilinecek alan hangisidir? Varlık ve bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır.
Doğru bilgi nedir? Doğru ile olgu arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunları
ayrıntılı olarak inceleyelim.
Doğru ve Olgunun (Verum, Factum) Dönüşümü
Vico, gerçekten varolan nedir ve kesinlik alanı neresidir Bunları
araştırır. Vico'ya göre, insan bilimleri, Descartes'in yaptığı gibi, işte, bu
kuramsal olarak açık ve seçik hareket noktası saptama girişimlerinden zarar
görmüştür. İnsan tabiatı hakkındaki bilgimiz, ne yalnızca bir duyum izlenimi
sorunu, ne de mekanik gibi matematik gibi bir işleme uygun düşer.'Ancak
insanî işlerle yapılan kurumlar, nokta, çizgiler, yüzeyler ve şekiller tamamen
daha büyük bir gerçekliğe sahiptir' 151
Vico, gerçeklik ve kesinlik arasında fark gözetir. Ancak, bunu açık açık
dile getirmiş değildir. Kesinlik veya certum(certainity), insanların yaratımı olan
dünyada, tikel olgular hakkındaki inançları bilmektir. Bu, bütün düşüncelerin
ve eylemin ön şartıdır. Gerçeklik (truth veya verum), evrensel gerçekliğin
bilgisidir. Vico, bunlar arasındaki bağlantının nasıl olduğunu birinden diğerine
geçişin nasıl olduğunu açıklamaz. Ama ona göre, genel gerçeklikler olmadan
bir bilim de olamaz. Verum, yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi Vico için, a
priori bir gerçekliktir. Kesinlik alanı, sosyal yaşayışla ve sosyal bağlantılarla
ilgilidir. Bunlar, toplum içinde gerekli olan fayda ve gereksinimden doğan
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bağlantılardır. Ona göre, herkes, bir kültür içinde doğar ve bu kültür sosyal
hayatı gerekli kılan gereksinim ve faydada temelini bulan kurumlar ağından
oluşmuştur. Bu kurumlar, bizim hayatımızı, düşünüşümüzü, varoluşumuzu
etkilerler. Bunların sonucunda bu kurumlar zaman içinde gelişme gösterirler
Örneğin, dil, devlet

böyle kurumlardır. Ayrıca, Vico için dil mi öncedir,

düşünce mi öncedir tartışması saçmadır. Çünkü, akıl tarihsel süreç içinde
gelişir.Aklın gelişmesi dillerin gelişmesi ile paraleldir. Yani, diller geliştikçe,
düşünce de gelişmiştir. Biz, dili inceleyerek kültürümüzde sahip olduğumuz
şeyleri bilebiliriz. Buradan, kurumların yapısını insanların yaşayış ve inanış
şeklini gelenek ve göreneklerini tespit edebiliriz.
Vico, bunlara göre, bilgi tiplerini ayırır. Scienza, veruma gerçekliğe
dayalı bilgidir. Yani, bir kimse, ancak, kendi yarattığı şeyi bilebilir. Tanrı'nın
tabiatı, matematikçinin kendi kurguladığı objeleri bilmesi gibi. Scienza,
evrensel ilkelerin bilgisidir. Coscienza, bütün insanlarda müşterek olan olgu
nesnelerinin bilgisidir. Yani, certuma ilişkin bilgidir. Olayların insanların
davranışlarının şekillendirdiği dış dünyanın bilgisidir. Vico'ya göre vahiy de
bir bilgi türüdür. 152
Bu düşünceler, Vico'nun kendi zamanında ülkesinde yaygın olan Yeni
Platonculuktan etkilendiğini gösterir. 'Batı düşüncesi tarihinde bu teori ilkin
erken Kilise Babalarının yazılarında görülmüştür. Onlar, Hristiyanlık ile
Platonculuğu bağdaştırmayı kendilerine bir görev edinmişlerdi. Bilindiği gibi,
Platon, arketipler ( arketipsel idealar, paradeigmata) ve imajlar (ferdi objeler,
eidola) arasındaki farkı öne sürmüştü. Erken Kilise babaları, Platon'un fikirleri
ile Hristiyanlığın görüşlerini birleştirmeyi, Albertus Magnus ve St. Thomas'ın
Aristoteles ile Hristiyanlığı birleştirmesinden daha kolay bulmuşlardı. Onlar,
Platon'un idealar dünyasını, Tanrı'nın zihnine yerleştirerek daha iyi anladılar ve
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tanrısal kavramların bir sistemi olarak cosmos noetos u açıkladılar. Bu
arketiplere göre, Tanrı, yaratılmış şeylerin çeşitli tiplerini biçimlendirmişti.
Ortaçağda, Platon'un düşüncelerinden etkilenen St.Augustine'e göre de (De
divinatione, Q. XIVI) idealar, şeylerin belli orijinal formlarıdır, onların
arketipleridir. Bu arketipler, tanrısal bir zekada bulunduklarından dolayı
süreklidir ve bölünmezler. İdealar ne başlar ne de son bulur. Varlığa gelen ve
varlıktan giden dünyadaki türlü türlü şeyler, bu idealar tarafından
şekillendirilmiştir' 153 .
Vico'ya göre de gerçek varlığın bilgisi Tanrı'dadır. Bilgi ve Yaratma bir
ve aynı şeydir. 154 Düşüş ile insanoğlu tanrısallıktan uzaklaşmıştır ve gerçek
varlığın bilgisine ulaşması mümkün değildir. Ancak, Tanrı'nın inayetinin bize
gösterdiği kadarını bilebilir.
Vico bu meseleye, yani tümel ve tikel bağlantısına, tanrısal olana ait
kıldığı gerçeklik (truth/verum) ve düşmüş olan insanî varlıklara ait kıldığı
kesinlik (certainity/certum/yakîn) arasında ayırım yaparak başladığından söz
etmiştik. Verum/certum ayırımı onun bütün düşüncelerinin temelinde yeralan
ve yukarıdaki teolojik probleme temel olacak varoluşsal veya ontolojik bir
ayırımdır. Asla epistemolojik bir ilke olarak öne sürülmüş değildir. Bu iki
ayırıcı sıfatın varlığı, onların bilgideki rollerini de önceler. Tanrı gerçeklik
alanında insan ise kesinlik alanında yaşar. Düşüş görüşüne uygun olarak Vico,
ilâhi ve insani olanın nasıl temasta olduğunu belirlemek zorundadır. İnsan hiç
olmazsa kısmen verum alanında yani Tanrısal planda da yaşayabilmelidir.
Düşüşe rağmen, Tanrı da insanî certum alanında içinde yaşamaya tenezzül
etmelidir. Bu düşünce biçimi bize Tanrı'nın oğlu İsa'nın insanlar içinde
yaşamasını çağrıştırmaktadır, yani, Tanrı, zaten insanî planda kısmen
yaşamaktadır.
153
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Verum ve certum arasındaki fark, Vico'nun conatus gücü dediği özel bir
gücün varlığını iddia etmesine önderlik edecektir. Bu Tanrı ve düşmüş insan
arasında uzun süreli bir bağlantıdır. Conatus, ilkin insana kendinden daha yüce
bir varlığı hissettiren korku duygusu ile ortaya çıkmıştır.
Verum, öncelikle yapılan şeydir. Bu nedenle, ilkin, Tanrı'dadır. Çünkü,
Tanrı, İlk Yapıcı, Yaratıcıdır. İlk gerçeklik sonsuzdur. İnsan yaratılmış bir
varlıktır. Bütün gerçeklikler son kaynağını Tanrı'da bulur.
Vico'nun certum (kesinlik) dediği Descartes'in açık ve seçik fikirler
dediği kesinlik değildir. Descartes'te bu açık ve seçik fikirler bütün bilgi için
bir temel sağlar. Vico'da tersine o, insanın yarattığı varlıkların bir
karakteristiğidir. Tanrı'nın tabiat dünyasını yaratmasına karşın insan da kendi
dünyasını yaratmaktadır ve her iki yaratan varlık, kendi yarattığı dünyayı iyi
bilmektedir Tanrı'da bilgi ve yaratmanın aynı olması durumu, insanın yarattığı
âlem için de söz konusu olmaktadır. Çünkü, insanın bileceği kesinlik burada
kendi yarattığı âlemdedir. Bu durumda Tanrı'nın yaratması olan 'creatio De ye
karşılık imitatio Dei söz konudur. Yani, insan, Tanrı'yı taklit etmektedir ve
kendi kurumlarını kendisi yaratmaktadır.Bu inayetin gereğidir. Dolayısıyla da
bu kurumlar hakkında kesin bilgiye sahip olmaktadır.
Henüz, Vico için verum (truth) / certum (certain) ne demek olduğunu
tam olarak görmüş değiliz. Tanrı'da bilgi ve yaratmanın aynı olmasından
dolayı, Tanrı bilgisiyle yaratmaktadır, yarattığı herşeyi de yakînen bilmektedir.
Vico'nun şiirsel mantık tanımında belirttiği gibi logos = akıl= söz, aynı
zamanda Greklerde şey, nesne (thing); İbranice'de eylem (deed) anlamlarına
gelir. Ayrıca, fabl, mytos, myth İtalyanca, favella mantık teriminin ilk ve en

154

Vico, New Science, paragraf 349.

98

uygun manasıdır. Latince, mute, mutus (sessiz) buradan gelmektedir ve
konuşma ilkin zihinsel veya işaret dilidir 155 . Buradan da anlaşılacağı gibi Tanrı
zihinsel olarak insanî planda (certum) yaşamaktadır. Öğrendiğimiz her şey,
formların içinden gelen tanrısal yaratma teorisi üzerinde durmaktadır. Tanrı,
sonsuz metafiziksel formlar vasıtasıyla her şeyi yaratarak gerçekliğin tanrısal
krallığında iş görür. Bu formlar arasında yaşayan insan, şeylerin evrensel
özelliklerinde o formları gördüğünü düşünür. Fakat, eğer, o, bilge ise, formları
Tanrı'ya bırakacaktır ve şekiller ve kuralların araştırmasını yapmak yerine
gururlu bir eylemle tikellerin kesin bilgisiyle ilgilenecektir. O, metafiziksel
dünyadan uzak olan fiziksel görünüşler dünyasında yaşamaktadır. 156
Vico, bu noktada bir açıklama yapar. Şeyler hakkındaki sanılar,
tarikatları (sect) doğururken, bilgi (knowledge) bölünemez. Değer, hiçbir yerde
aynı değildir. Halbuki, iyilik, her yerde ve geniştir. Adalet, tektir, kötülük
sayısızdır. En iyi şeylerin bir çok çeşidi vardır.... Fiziksel dünya mükemmel
olmayan sonlu ve bölünebilir şeylerden yapılmıştır. Metafiziksel dünya
fikirlerden yani en iyi şeylerden ve bölünemez değerlerden yapılmıştır.

Vico, 'insanlık âleminde kurallar bütününü oluşturan etiğin, tabiat
âleminin kuralları diyebileceğimiz fiziğe göre daha az kesinliğe sahip olduğunu
iddia eder. Çünkü, biz, ruhun içini göremeyiz. Fizik, ise mekanikten daha az
kesindir. Çünkü, biz fiziğin objelerini yapamayız. Mekanik ise geometriden
daha az kesindir. Çünkü, geometri fiziksel bir ispat gerektirmez. Aynı şey,
sanatlar için de geçerlidir. Resim, heykelcilikten, heykelcilik mimariden daha
az kesindir' 157 .
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Bir Vico yorumcusu olan Lilla bu konuyla ilgili olarak şöyle
söylemektedir: 'Vico'da, metafiziksel ve fiziksel dünya arasındaki fark, verum
ve insani certum arasındaki farkla aynıdır. Vico, kartezyenizmin zihin beden
dualizminin üstesinden gelmeye çalışırken yeni bir dualizm yaratmıştır:
metafiziksel/ fiziksel veya real/ nominal. 158
O halde, Vico, ilkin, kartezyenizmin düalizmini başağı çevirerek
felsefesini kurmaya başlamıştır. Yani, kartezyenizm tarihi ve tabiatı ayırıp,
bunlardan tarihi bilinemez kabul ederken Vico, tabiatı, bilinemez, tarihi
bilinebilir alan olarak kabul etmişti. Tabiatı ancak, Tanrı bilir, çünkü, onu
kendi yaratmıştır. İnsan da kendi yaratımı olan şeyleri bilir. Matematik te bir
insan yaratısıdır. Vico'ya göre, insan bir matematikçi olduğunda Tanrı'ya en
yakındır. Çünkü, Tanrı gibi kendisinin oluşturduğu elemanlarla matematiği
kurmuştur ve kendi elemanlarıyla bilmek ister. Vico der ki: Akıl Tanrı'dadır ve
ona ilâhi hikmet denir. O, yalnızca, bilge tarafından bilinir ve bu durumda da
insanî hikmet olarak adlandırılır 159
Yalnızca Tanrı, varlığın bilgisini (scientia) bilir. Biz, onun hakkında
yalnızca şuurlanmakla, bilinçlenmekle (conscientia)yetiniriz. Mitos ve fabller
aslında varlığın bilgisi hakkında henüz akılları gelişmemiş olan ilk insanların
bir tür bilinçlenmesidir. O halde, akıl tarih içinde gelişme göstermektedir.
Bütün insanî ve ilâhî şeylerin kökeni Tanrıdadır. Tanrı aynı zamanda
ius (kanun)'un yeridir. İnsan bu bilgiye üç yeteneği ile katılır. Bilgi, irâde, güç.
Bunları, Vico, daha sonra, insanın özel değerlerinin temeli olarak verir gurur,
ölçülülük, metanaet veya sabır (prudence, temperance, fortitude). Bu üç
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değerin, insanın üç doğal hakkı içinde ele alındığı görülmüştür (dominion,
liberty, protection). Bunlar, conatustan güç alan akıl ve faydadır (utulitas).
Vico için verum/certum' a göre, öğrendiğimiz her şey, formların içinden
gelen tanrısal yaratma teorisi üzerinde durmaktadır. 'Tanrı, sonsuz metafiziksel
formlar vasıtasıyla her şeyi yaratarak gerçekliğin tanrısal krallığında iş görür.
Bu formlar arasında yaşayan insan, şeylerin evrensel özelliklerinde o formları
gördüğünü düşünür. Fakat, eğer, bu kişi

bilge ise, formları Tanrı'ya

bırakacaktır ve şekiller ve kuralların araştırmasını yapmak yerine gururlu bir
eylemle tikellerin kesin bilgisiyle ilgilenecektir. Çünkü, o, metafiziksel
dünyadan uzak olan fiziksel görünüşler dünyasında yaşamaktadır'. 160
Bütün bu anlatımlardan görülüyor ki Vico'nun anlayışına göre, insan
her ne kadar fiziksel dünyada yaşıyor olsa da aklı sayesinde tanrısal alanda
bulunmaktadır ve bu nedenle bütün değerlerin kökeni, dindarlık ve dindedir.
Din ile bütün değerler eylemde etkin kılınmıştır. Bu durumda, Vico'ya şu soru
sorulmalıdır: Akıl mı, iman mı Yeni Bilim'in temelinde yer almaktadır? Vico,
Yeni Bilim'ini "rasyonel sivil teoloji" olarak adlandırmaktadır. O halde, burada,
bir paradoks ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi Vico, akılsal bir takım
önermelere dayanarak değil de Kutsal Kitaba dayanarak bir felsefe
yapmaktadır.
Vico'da verum ve factum alanı arasında ayrılık söz konusudur. İnsanın
toplumsal oluşu insanın tabiatının özünden gelir. İnsan, yalnızca kendi yaptığı
şeyi tam olarak bilebildiği alanda olumsallık (contigenty), şans, seçim bir tarafa
bırakılamaz. Günlük işler dünyası empirik alandır. Böyle bir alanda, bilgi
(scienza) söz konusu olamaz. Ancak, insanın, bu günlük işler dünyasında
bilinçlenmesinden söz edilebilir (coscienza). İnsanî tabiatta bir gelişme söz
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konusudur. İnsan, hayal gücünü kullandığı ilk yıllardan başlayarak aklını
kullanmaya doğru gittikçe gelişmektedir. İnsanın tabiatı geliştikçe, insanın
yaptığı kurumlar ve toplumun tabiatı da gelişmektedir. İşte, insan tabiatında
ortak olan bu özellikler bizim geçmişimizi yeniden yaratmamızı, tarihi
anlamamızı mümkün kılacaktır. Ancak, bunu yaparken bir anakronizmaya
düşmemek için geçmişi inceleyecek olan kişinin geçmişe bu günün teorileri
içersinden bakmaması, geçmişi, kendi iç yapısı bakımından anlamaya çalışması
gerekmektedir. Ulusların dünyası, insanlar tarafından yapılmıştır. Bu Vico'nun
temel iddiasıdır. İnsan tabiatında, ortak duyunun (common sense) olması,
ulusların da müşterek bir tabiata sahip olduğunu açıklar. Ulusların bu
dünyasının ilkeleri, insan zihninin değişmeleri içinde yeniden keşfedilebilir. Bu
ilkeler, insan zihninin değişmelerinin metafiziğini sağlar.
Vico'ya göre, insanlığın dünyası hakkında bilgi edinmek ve birtakım
ilkeler belirlemek için felsefe ve filoloji birbirinden yardım görmelidir. Filoloji,
tikel olanla emprik olanla uğraşır. Dilleri, kurumları, eylemleri, kısaca, insanın
yaptıklarını incelemelidir. Burada, Vico'nun söylemek istediği kültürün dilde
yansıdığı ve bu nedenle dilin incelenmesi gerektiğidir. Vico'ya göre kesinlik
(certum) alanı burasıdır. Felsefe ise, bunlara bakarak, aklın soyutlama gücünü
kullanarak, insanlığın tarihi üzerine teoriler üretmeli, açıklamalarda bulunmalı
ve evrensel ilkelere ulaşmalıdır. Filoloji, bu ilkelere göre, tarihsel gerçekliğe
ulaşırken felsefe yerinde ve uygun başvurmalarda bulunarak insan tabiatı
üzerine teoriler üretmelidir ve en temel ilkelere ulaşmaya çalışmalıdır. İnsanî
tarihsel gelişmenin ve böylece tarihsel bilginin ışığında kapsayıcı ve kavrayışlı
bilgiye ulaşmalıdır. Güncel tarihsel geçmişle bağını devamlı koruyarak buna
uygun ve uyumlu "ideal sonsuz tarih"in ilkelerini ortaya koymalıdır. Böyle bir
ideal sonsuz tarihte, felsefe teorilerini apriori olarak kuramaz, yani, yöntemi
deduktif

olmamalıdır.

Felsefe

geçmişteki

güncel

tarihsel

olaylardan,

ifadelerden çıkardığı evrensel ve zorunlu ilkelerle bunu yapmalıdır. Bu
nedenle, devamlı olarak, filoloji ve felsefe mukayeseli çalışma yapmalıdırlar.
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Diller, kurumlar, o dönemde insan aklının işleyiş biçimi, insan tabiat
özellikleri, uluslardaki yönetim şekilleri, değer anlayışları incelenmeldir.
Bunun başarılı olması için iki şeye dikkat edilmeli ve bunlar bertaraf
edilmelidir. Birincisi, ulusların kibri, ikincisi, bilginlerin kibridir. Çünkü, her
ulus, kendisini dünyanın en eski ulusu olarak belirler ve bunun için belgeler
ileri sürer. Diğeri, yani, bilginlerin kibrine gelince, bilginler kendi teorilerine
göre insanlığın tarihi için bir başlangıç belirlerler ve kendi teorilerinin
diğerlerininkine göre daha doğru olduğunu ileri sürerler. Doğru bir araştırma
yapılırken bunlar bertaraf edilmelidir.
Yöntemini felsefe ve filolojinin birliğine dayandıran ve kartezyen bilgi
teorisinden dolayı derin bir tatminsizlik hisseden Vico, şunu farkederek bu
güçlüğün üstesinden gelmiştir. Evrensel ve sonsuz bilgi, Platon ve Descartes'in
düşündüğü şekillerde, yalnızca, kavramsal olarak doğru olan şeyin bilgisiyle
sınırlı değildir. Bu evrensel ve sonsuz bilgi güncel insan davranışlarını ve
olayları da içeren ve bunları belirleyen emprik kanunların bilgisini de içerir.
Vico'ya göre, tıpkı, Platon gibi, fiziksel dünya, görünüşler dünyasıdır.
Gerçekler, Tanrı'nın zihninde bulunan formlardır. Fakat, bu gerçekler, aynı
zamanda görünüşler dünyasında yaşayan insanın zihninde de bulunmaktadır.
Biz, ancak, içinde yaşadığımız ve kendi yarattığımız dünyanın kesin bilgisine
sahip olabiliriz, Tanrı'nın yarattığı alanda ise kesin bir bilgiye sahip olamayız,
ancak, bu alanda bilinçlenebiliriz. Yeni Bilim'de, Vico, insanın tabiatında
müşterek noktalar olduğunı farketmiştir. İnsanın tabiatında, onları, birtakım
şeyleri yapmaya sevkeden yönelimler vardır. Bu yönelimlerin nedensel olarak
belirlenmesi gerekmektedir. Bu da yalnız soyut genel bir formu gerektirir. Bu
nedenlerin içeriğinin belirlenmesini gerektirmez. Ancak, bu nedenler, empirik
olgulardan elde edilebilir. Böylece, bu nedenlerin ne olduğunu bularak, somut
olgularda onların işleyişini açarak insani işlerin bilgisine ulaşmak mümkündür.
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Vico’ya göre, insanî fikirlerin düzeni, ispat yapmak için şeylerin
benzerliklerini gözlemeyi gerektirir. İspat için tek benzerlik veya tek örnek
yeterlidir. Tümevarım için çok örnek gerekir. Aristoteles, Socrates’in
tümevarımına

bir

evrensel

olmadan

devam

edemeyen

kıyas

ile

mükemmelleştirdiği diyalektiği sokmuştur. Ancak, gelişmiş zihinleri ikna
etmek için tek benzerlik yeterlidir. Örnek: Aesop tarafından icat edilmiş bir tek
fabl türü ile Agrippa isyankar Roma pleplerini itaat ettirmiştir.
Vico ispat yöntemini kullanarak ne yapmak istemiştir. "Tanrısal
inayetin rasyonel sivil teolojisi"ni araştırmak istemiştir.

161

Bu bilim, tarihte

şimdiye kadar yapılmamış bir ispattır 162 İlk kurumlar olan kehanetler olmak
üzere kurumlar evrensel ve ilahi ebedi inayet tarafından yapılmıştır. Bu bilim,
ebedi inayeti temaşa ederken kendini doğrulayan ve ispat eden bazı tanrısal
deliller bulur teolojik delilleri mantıksal delillerle doğrular. Bu bilim, bütün
kurumların tanrısal inayetle başladığını ve ulusların akışının böyle olduğunu
ispat eder. İlk insanların şiirsel tarzda konuşan şairler oluşunun keşfi Yeni
Bilimin anahtarıdır. 163
Vico, geçmiş hakkındaki gerçekliği açığa vurmayı kendine en temel
görev olarak belirler ve ilk insanların, kendilerini, metaforik ifade etmesi
hakkındaki buluşunu yeni bir şey olarak yorumlar. İnsanlar, ilkin kabaca ve
güçlü imgeleme sahipti. Yeterli sınıf kavramları yoktu. Onlar, kendilerine özgü
düşünüşlerine göre şeyleri yaratılar 164

Fabllerinde hayali evrenseller

belirlediler. Örneğin, Achilles'e bütün güçlü insanlarda bulunan şeref değerini
atfettiler. Onların şairliği, nedenleri bilmemelerinden doğmuştur. Çünkü,
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cehalet merakın annesidir ve hiç şey bilmeyen insanlara, her şeyi olağanüstü
gösterir. 165
Vico'ya göre ilk insanların şair olmaları bu günkü anlamda değildir. Bu
ilk insanlar, akıl gücüyle soyutlama yapamadıkları için hayal güçleriyle
soyutlama yapmışlardır. Biz genel bir kavramın, bir sınıf kavramını ifade
ettiğini biliyoruz. Vico'da mitolojik tanrılar, böyle bir genel bir kavram olarak
değerlendiriliyor. Örneğin, Neptün, deniz tanrısıdır ve denizle ilgili herşey bu
tanrı ile ilişkilendirilmeden anlatılmaz.
Mark Lilla'nın dediği gibi "felsefede nominalistlerin tümeli yalnızca
addan ibaret görmeleri ve gerçekliğe tekabül etmediğini söylemeleri belki de
buna dayandırılabilir. Bu da felsefe ve bilimde mantıksal ve epistemolojik
açıdan karşımıza hep şunu çıkarır. Hiçbir genel kavram, hiçbir tümel hiçbir
evrensel nesnesi ile örtüşmez. Çünkü, onun örtüşebileceği türden algılanabilir
bir evrensel nesne yoktur". 166
Burada, bilim ile şiir arasında nasıl bir ilgi vardır sorusu akla gelebilir.
Vico, ilk bilimin mitoloji olması gerektiğini eserinde sık sık vurgular. Çünkü,
ilk insanlar, evreni şiirsel bir tarzda hayal güçleriyle algılamışlardır ve soyut
olmayan tarzdaki ifadelerle bunu dilde yansıtmışlardır. Bu nedenle, dilbilim,
Vico'da çok önemli bir yer tutar. Kesin deliller ve tartışmasız ilkeler yardımıyla
bu Bilim, ilk insanların şiirsel mantığı gözler önüne sermektedir. Bu Bilim, ilk
insanlardan bize kadar gelmiş olan mitosları ve diğer linguistik kalıntıları
çözmek için kullanılacaktır.
Vico'nun ortaya koyduğu bu bilim, insanî düşüncenin ne zaman ve
nerede başladığını göstermek için, kronoloji ve coğrafya vasıtasıyla bu yeni
165
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bilime bir kesinlik vermek için ulusların kurucuları ile ilgili eleştiri sanatına
başvurur. Eleştirinin ölçütü, insan ırkının ortak duyusudur. Nasıl, geometri
nicelikler dünyasını kendi elementlerinden kurduğu zaman kendisi için
yaratıyorsa, bu bilim de ulusların dünyasını böyle yaratır. Ancak, insanî şeyler
nokta çizgi v.s den daha büyük bir gerçekliğe sahiptir. Bu bilimin elementleri
olan deliller de tanrısal bir zevk verir, çünkü, nasıl Tanrı'da bilgi ve yaratma
aynı şey ise, insan da kendi dünyasını kendisi yaratır. Bu aslında Tanrı'nın
insanî planda bulunduğunun da delilidir. Hristiyanlığa göre, Tanrı'nın Hz. İsa
görünümünde insanlar arasında yaşaması gibi.
Vico'nun yönteminin önemi, tarihin ilkelerinin bilimsel olarak
incelenmesi amacından ileri gelir. Bu yöntem, tarihte bilimsel ilkeleri
araştırmak bakımından giriş niteliğindedir ve Vico'nun ileri sürdüğü fikirler,
bu boyutta ele alınabilir. Yukarıdaki tartışmalarımızdan da anlaşılacağı gibi,
Vico, tarihin bilimsel ilkelerine ulaştığını iddia etmektedir. Filozoflar,
filologların otoritesine, filologlar da filozofların otoritesine dayanırlarsa bu
görev mümkün olacaktır. 167 Ancak, Vico, Bacon gibi, tarihte tümevarımsal bir
yol izlemiş ve

bu nedenle de maksadını gerçekleştirememiştir. Sonuçta

spekülatif bir tarih felsefesi ortaya koymuştur. İnsanî sahada çalışan bütün
bilimlerin temelinde yer alabilecek bir yöntem ortaya koyamamıştır.
Vico'nun, Yeni Bilim'de düzensiz ve karışık bir şekilde ileri sürdüğü,
felsefe ve filolojinin ortak çalışması gerekliliği fikri, şu bakımdan önemlidir.
Filoloji, olayın; felsefe ise, evrensel ve sonsuz olanın bilimidir. Bu bilimler,
birbirlerini ihmal ettikleri için tarih, bütünlükten ve duygudan yoksun
kalmıştır. Vico, somuttan ziyade soyutla uğraştıkları için bu bilimlere eleştiride
bulunmaktadır. Ona göre, insan zihni, teoriyi kurarken ve felsefî hakikatlere
ulaşırken, aynı zamanda da tarihî gerçekliği de vücûda getirmektedir. Şöyle ki:
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İnsan, kendisinin bilinçlenme sürecinde kültürel ürünlerini yaratırken, ilkin,
anlama yeteneğine sahip değildir. Ayrıca, Tanrı'nın yarattığı ve sadece, onun
bilebileceği birtakım olayları da kavrayamaz. Ve, daima, tabiatta gizemli bir
şey olacağını düşünmüştür. Hatta, Ona göre, 'insan, anlamadan insan
olmuştur' 168 . Çünkü, anlama bir refleksiyon işidir ve çocukları dikkate alırsak
onlar da bir çok şeyi anlamadan sadece öğrenmektedirler ve itaat etmektedirler.
Bu nedenle, insan, ancak kendi yarattığını anlayabilir. Tarihçi

veya

araştırmacı, tarihsel belgeler ve diller üzerinde refleksiyon yaparak kültürü
incelerken, filolojik çalışma yoluyla emprik olaylardan, felsefenin yardımıyla
tümevarımsal çıkarımlar yaparak soyut ilkeler elde ederken, aynı zamanda,
tarihsel olayları da anlamakta ve yorumlamaktadır.
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BÖLÜM IV
YENİ BİLİM'İN YAPI TAŞLARI: DİL, MİTOS VE HOMER
Bu bölümde, Vico'nun dil, mitos ve bunlara kaynak olarak gösterdiği
Homer'i ele alış tarzını değerlendireceğiz.
Neden Homer?
Homer'in şiirleri'nin Vico'nun zamanında yapılan araştırmalara göre
batı geleneğinde en eski kaynak olarak gösterilmesi nedeniyle; ve, Vico'nun
'doktrinler, incelemelerine meselenin başladığı yerden başlamalıdırlar' 169
aksiyomu dolayısıyla, Homer'e atfedilen İlyada ve Odysses, Yeni Bilim adlı
eserin temel yapısını oluşturmaktadır. Çünkü, Yeni Bilimin anahtarı şiirdi ve
dolayısıyla, Vico'nun tarih felsefesinin anahtarı şiirdir. Çünkü, ona göre,
şairler, halkın içinde çıkmış veya halkın kendisi olan tarihçilerden önce gelmiş
olmalıdır. Buu nedenle de, tarihin, ilkin, şiirsel olması gerekir 170 . Vico, bu
düşüncesini de Gerçek Homer'in Keşfi bölümünde temellendirir.
Homer, neden Vico için önem taşımaktadır? Vico'nun, insanlık tarihinin
iki hazinesi dediği, Homer'in varsayılan bu eserlere bakış açısı, oldukça farklı
ve ilginçtir.
Homerin şiirlerini, temel doküman olarak ele alan Vico,

insan

bilincinin(coscienza) ilk anından başlayarak, insanın toplumsallaşmasını
sağlayan ve düzenleyen bilincin ne olduğunu, bu bilincin dönüşümü ile
mitlerin veya fabllerin bozularak dönüşümü arasındaki ilişkinin; ve, buna bağlı
olarak, bu dönüşüm kanunlarının ne olduğunu belirlemek için Homerik
fabllerden yararlanır ve böylece, insanlığın, hangi evrede olduğu belirler. Vico,
bu dönüşüm kanununu şairlerin üç çağıyla açıklar. İlki, teolojik şairlerin
169
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çağıdır. Bu çağda, bizzat kahramanlar şairlerdir ve fablleri doğru ve yalın
olarak, yani, değişmemiş ve bozulmamış ilk halleriyle, çevrelerini, üstün hayal
güçleriyle nasıl algılıyorlarsa, öylece, söylemişlerdir. İkincisi, kahramansal
şairlerin çağıdır. Bunlar, fablleri değiştirip bozmuşlardır ve üçüncüsü,
Homer'in çağıdır ki, bu çağda şairler, fablleri bozulmuş ve değişmiş halleriyle
almışlardır. 171
Bu üç çağda esas nokta, kahramansal şairlerin çağıdır ve bu dönemde,
fabllerin bozulma nedenlerinin belirlenmesi gerekir. Bu dönüşüm ve bozulma,
şu aksiyomlarda görülür: 'İnsan zihni belirsiz tabiatından dolayı cehalete
düştüğü zaman kendini herşeyin ölçüsü yapar. 'İnsanlar, uzak ve bilinmeyen
şeyler hakkında hiçbir fikirleri yoksa, benzer ve elde olan şeylerle hüküm
verirler. 172
Vico, bu aksiyomu ile, bu dönemde insanların kendi tabiatlarındaki
tutkuları dasvranışları, ahlaksızlıkları tanrılara yüklediklerini anlatmak
istemektedir. Zamanla, insanlar, fabllerin gerçek anlamlarını unutmuşlar ve bu
şiirsel karakterler ile fabller, insan ruhunun, önce, faydalıyı aramakla başlayan,
bedensel arzularını ön plana çıkaran ve gittikçe lükse yönelen ve sonunda da
delirmeye doğru giden,

geçiş ve genel kanunlarına maruzdur. Başka bir

aksiyomda, Vico, 'insanlar, şüpheli ve karanlık her ne ile karşılaşırlarsa doğal
olarak onları kendi tabiatlarına tutkularına ve alışkanlıklarına göre
yorumlarlar' demektedir. Vico, bu

aksiyomu doğrudan doğruya fabl

örneklerinde gözlemiştir. Yani, yukarıda da söylediğimiz gibi, insan çevrelerini
ve kendi yarattıkları tanrılarını bu tutkularına ve alışkanlıklarına göre
yorumlamışlardır. Bu aksiyom için 'bizim mitolojimizin büyük Canon'udur der
Vico. Buna göre, ilkin, kaba ve vahşi insanlar arasında ortaya çıkan fabller
çok geneldi. Sonra, âdetlerin değişmesi ve çözülmesiyle Homer'den önceki
171
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çapraşık, müstehcen hâline getirildiler. 173 Âdetlerin bu çözülmesi, şu
aksiyomla kuruldu: 'insanlar, ilkin gerekliliği, sonra faydayı, sonra rahatı, zevk
ve eğlenceye yönelirler. Sonra da, tutkuları yüzünden, büyük bir çözülmeye
uğrayarak delirirler ve kendi özlerine zarar verirler'. 174 Demek ki, Vico'ya
göre, insanların tabiatı, ilkin, kaba saba, sonra sert, sonra yumuşak, incelmiş
son olarak da çözülmüş ve delirmiş haldedir.
Vico'ya göre, insan, irrasyonel bir varlık durumundan rasyonel bir
varlık olma durumuna doğru gelişme göstermiştir. Bir önceki bölümde,
Vico'nun, insanın çevresi ve kendisi hakkında irrasyonel bilinçlenme ve
rasyonel bilgi edinme süreçlerini, içinde bulundukları çağın tabiatı ve o
çağdaki insanların tabiatı göz önünde bulundurularak araştırma yapılması
gerektiği ve tarihin seyri de buna uygun bir yöntemle incelenmelidir düşüncesi
üzerinde durmuştuk. Vico, insanlık tarihinde, önce ailelerin, sonra bu ailelere
sığınmış olanlarla birlikte meydana gelen birlikler, aristokrasiler, monarşiler ve
demokrasilerin geldiğini göstermeye çalışmıştır. Bu çağların her birinin kendi
kanunları vardır. Vico'ya göre, insanlığın bu siyasal yöndeki gelişmesi,
psikolojik gelişmesiyle de ilgilidir. O, insanlığın içinden geçtiği evreleri, aklın
zayıf, hayal gücünün ise, güçlü olduğu dönemden başlayarak olgunluk ve akılcı
döneme kadar getirir. Vico'ya göre, ilk insanların hayal güçleriyle ürettikleri
her bir metafor aslında bir cinstir, bir tümeldir. O halde, mitolojilerdeki her bir
tanrı bir tümele işaret etmektedir. İlk insanların soyutlama gücü olmadığı için
her bir tümeli önce büyük bir beden olarak betimlemişlerdir ve ona kutsallık
atfetmişlerdir. Gökyüzü Jove; Yer, Berentina; deniz, Neptün olarak
anlaşılmıştır v.s. Fakat, soyutlama gücü büyüdükçe hayal gücü zayıflamış ve
fabller ilk anlamlarını kaybetmişler, bozulmuş ve değişmişlerdir. Bunu iyi
anlayabilmek için yukarıda sözünü ettiğimiz gibi, insanların vahşi şekilde
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yeryüzünde yaşadıkları döneme kadar geri gitmek ve o dönemdeki insanların
dilleri aracılığıyla yaşayış ve kültür biçimlerini belirleyerek insanlığın
kültüründeki değişmelere bakmak gerekir. Bunun için de eskilerin hikmetini
araştırmak gerekir.
Hikmet, Vico'ya göre, genelde, insanlığı meydana getiren tüm bilimleri
ve sanatları kendisiyle kazandığımız yetidir. Gerçek hikmet ise, insanî
kurumları en yüksek iyiye sevketmek için ilahi kurumların bilgisini
öğretmelidir. Homer, Odysses'de hikmeti iyi ile kötünün bilgisi olarak
tanımlamıştır ve hikmetin Müzlerle başladığına işaret etmiştir. Ona göre,
Yahudiler de hikmeti Tanrı tarafından esinle bildirilen sonsuz şeylerin bilimi
olarak adlandırmıştır. 175 O halde, hikmet, Platon, Bacon ve daha bir çoklarının
zannettiği gibi filozofların hikmeti değildir. Tersine, bu, halk hikmetidir
(vulgar wisdom). Yani, halkın kendi belleklerinde yarattığı, kendi yaşayış ve
düşünüş şekillerini konu alan ve yazıya dökme eylemi olmadığı için, bellekte
tutulması kolay olsun diye şiir şeklinde söylenen olaylar, dinsel konular,
âdetler hakkındaki şiirlerdir. O halde, bu hikmet, bu konular hakkında şiir
söyleyen şairlerin hikmetidir. İşte, bu gentil dünyanın ilk hikmetidir ve Vico'ya
göre, bu şiirsel anlatımlar, ilkin yavaş yavaş değiştirilen sonra bozulan gerçek
tarihlerdir. Demek ki, tarih, ilkin, şiir şeklinde söylenmiştir. Mytos kelimesi,
Grekler tarafından 'gerçek öykülenme' olarak adlandırılmıştır. Tarih,
gerçekliğin basit bir ifadesi iken şiir bir taklittir

176

. Bu şiirsel hikmet,

bilinmediği için fabllerle ya da efsanelerle dolu zamanın kurumları bizden saklı
kalmıştır. 177 Halk hikmeti, zamanın olaylar hakkında şairlerin hissettiklerinden
filozofların esoterik hikmeti ise, bu halk hikmetini anlamak için bu hikmet
üzerine ikincil bir düşünce demek olan refleksiyon ile gerçekleşmiştir. Halk
hikmeti, insan ırkının duyusu, esoterik hikmet ise, insan ırkının aklıdır. Vico,
175

Vico New Science paragraf 364,365.
Vico New Science paragraf 808,812.
177
Vico New Science paragraf 6.
176

111

bununla ilgili olarak, 'doktrinler, araştırmalarına meselenin başladığı yerden
başlamalıdırlar' 178 aksiyomunu ileri sürer. O halde, araştırılacak nokta
burasıdır. Bu halk hikmeti kendisini âdetler, gelenekler, mit, fabl ve ritüellerle
ifade etmiştir. Bu halk hikmetini anlamak için yapılması gereken şey, bu ilk
insanların tabiatlarını, düşünme güçlerini, hayal güçlerinin sınırlarını, dillerini,
simge ve jestlerle anlatımlarını anlamaya çalışmak olmalıdır.
Vico, kendi zamanındaki en eski kaynak, Homer'in destanları olduğu
için araştırmasına buradan başlar ve Grek tarihinde, insanî bilincin ilk
zamanlardaki biçimini belirlemek için Homerik yapıyı, temel bir doküman
olarak temellendirerek, mitin dönüşümünü, bunun kanunlarının ne olduğunu ve
Homerik fabllerin belirlendiği zaman bu oluşumunun hangi sahnede olduğunu
belirlemeya çalışır.
Vico'ya göre, ilk insanların hayal güçleriyle oluşturdukları fabller,
bozulma sürecine geldiğinde, din, Yunan halkı için önemliydi ve onlar,
tanrıların isteklerine zıt düşmekten korktular ve kendi âdetlerini tanrılara
atfettiler. Fabllere, uygunsuz çirkin ve müstehcen mânâlar verdiler. Bu süreçte,
kahramanların ve şiirsel karakterlerin, fiziksel imajların da ilk manalarından
uzaklaştırıldıkları görülmektedir. Jove (gök tanrı), çok küçük ve önemsiz
olmuştur. Bir kartal tarafından uçurulabilmiştir. Neptün ve Kibele bir aslan
üzerine bindirilmiştir, kahramanlara olumsuz değerler yüklenebilmiştir v.s.
Vico'ya göre, iddia edildiği gibi Homer esoterik ve felsefi hikmeye
sahip bir şahsiyet değildir. Homer, bu bozulma sürecinin son adımında
görülmüş ve fablleri bozuk ve değişmiş biçimleriyle almıştır. 179 Fabllerin bu
bozulmasını Vico, Homer'in esoterik veya felsefi hikmetini yıkmak için
kullanmıştır ve 'Grek kültürünün tarihin ideal süreci içinde Homer'e yer
178
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vermesine imkan vermiştir' 180 . Yani, Vico'ya göre, Homer, filozofların
zannettikleri gibi felsefi bir hikmete sahip değildir. O, yalnızca, halk arasında
söylenen hikayeleri nakletmiştir.
Tarih ve Şiir
Homerik şiirler, ilkçağ insanlarının evrenin oluşumu, tanrılar ve
insanlar arası ilişikiler hakkında nasıl düşünmüş olduklarını gözler önüne
sermektedir. Vico'ya göre, bu tarihlerde geçen olaylar, şiirsel olarak anlatılmış
ve bu bakımdan bellekte tutulması kolay olmuştur. Bu şiirlerden de kolayca
anlaşılmaktadır ki, insanoğlu, ilk zamanlarda, zihninden önce hayal gücünü
kullanmıştır. Bu nedenle, şiirsel ifadeler sözkonusu olmuştur. Bu iki şiirsel eser
(İlyada Odyses), kültür süreci içinde, insan zihninin nasıl biçimlendiğini
gösteren ilk kaynaklardır. İşte, bunları anlamak bakımından Homer'e atfedilen
şiirler, Vico'nun temel kaynağı olmak durumundadır. Çünkü, orada, insanın
vahşi ve yabanıl durumundan kurtulup insanca düşünmeye başladığının
örnekleri gözükmektedir. Bu destanlar, eski Grek âdetlerinin sivil tarihleridir
ve Yunanistan uluslarının doğal kanununun iki büyük hazinesidir. 181
Tarih, şiirle başlamıştı. Vico'ya göre, 'bu şiirler, kahramansal ve ve
şiirsel karakterleri anlatan fabllerle doludur. Bu fabller, bilinmeyen zamanların
sivil tarihleridir' 182 ve şiirsel hikmet, ilkin, teolojik şairler (dinsel konuları
şiirsel olarak anlatanlar), tarafından sonra da kahramansal şairler tarafından
yapılmış olan halk hikmetidir. Homer'in hikmeti de bunlardan farklı değildir.
Ancak Vico, gerçek Homer'i keşfetmek istemektedir. Homer, sanıldığı gibi
yüce bir esoterik hikmet ortaya koymuş değildir. Vico'ya göre, esoterik (sırrî)
hikmet, halk hikmeti üzerinde refleksiyon yaparak filozofların ortaya
180
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koydukları hikmettir, yani felsefedir. Ancak, o, burada, felsefe derken daha çok
kendi içine kapalı sekt niteliği taşıyan felsefi düşünceleri kasteder.
Epikürcülük, Pytagorasçılık gibi. Bu nedenle, onlara esoterik (sırrî) der.
Homerik şiirlerin hikmeti, yani, Grek halkının halk hikmeti, esoterik veya
felsefi karakterle birleştirilmiştir

183

. Vico, Homer'in aslında söylediği kadar

büyük bir filozof olamayacağını görüyor ve buna dikkat çekiyor. Sonraki
adımda, bu şiirlerdeki hayal gücünün yapısına da dikkat çekiyor. Ayrıca, bu
destanlar, ya da şiirler Vico'nun tarih felsefesi açısından son derece önemlidir.
Çünkü, şiir, kendisinin belirttiği gibi tarihsel bağlam açısından bir anahtardır.
Bu nedenle de, Yeni Bilim adlı eserin genel yapısı bakımından da önemlidir ve
bu Bilimin yapı taşıdır.
Tarih çağlarını üçe ayıran Vico, insanlığın tabiatı ile tarihin çağları
arasındaki benzerliği ve değişmeleri Homer'e atfedilen bu eserlerde göstermeye
çalışacaktır. Vicoya göre, İlyada ve Odysses, insanların, insanca düşünmeye
başladıkları

kendi

bilinçlerine

ulaştıkları,

insanın

ruh

ve

bilincinin

biçimlenmeye başladığı zamanı bize gösteren ilk eserlerdir.
O halde, Homer'e atfedilen bu şiirler, Vico'nun Yeni Bilim'in vermek
istediği ana fikir bakımından çok önemlidir. Çünkü, "Homer, Platon'un bile
kendisinden ayrılmaya cesaret edemediği Grek 'paidea'sının bir dogmasıydı.
Homer'in

destanları

düşünülmekteydi" 184

tarihsel
'Homer,

bilinçlenmenin
Grek

şafak

paideasında

sökmesi
insaniyet

olarak
ve

toplumsallaşmanın düşünsel ilkelerinin şiirlerin çıkarıldığı felsefî yorumları
öğreten öğretmen imajıdır'. 185 Vico'ya göre, filozoflar, felsefelerini Homer'in
şiirlerinden keşfetmemişler daha çok oraya sokmuşlardır. Platon da, Homer'in
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şiirlerini kendi felsefi düşüncelerine çevirmiş ve bütün diğer filozoflar da onun
başlattığı geleneği izlemişlerdir 186 .
Geleneğe göre, bu iki şiir tek bir şairin eseridir. Vico, bu geleneği kabul
etmez. Ona göre, Homer, aslında kendi tarihlerini şarkı olarak söyleyen
Yunanistan halkının bir ideası veya şiirsel karakteridir. 187
Vico'ya göre, esoterik, reflektif ve felsefî hikmetin bilgesi ve öğretmeni
olarak Homer'in bu imajı, Homerik anlatımların ruhu ve içeriği ile
karşılaştırıldığında devam etmez. Çünkü, tanrılar ve kahramanlar üzerine olan
her ne varsa, kaba vahşi yabani ve akıldışıdır. Homer'in tanrıları, sefih
insanların kötülükleri, aldanışları, yanılmaları ve zayıflıkları ile doludur. Jove,
insanların ve tanrıların kralı olduğu büyük zincir fablinde zorla gücünü ispatlar,
Ulysses, ölümsüzlük bitkisini arar. İlyada'nın prensi Achilles ve Grek
kahramanlarının en büyüğü Agememnon bütün değerlerin imajıdır.
Homer'in destanlarının analizi, Vico'yu şu sonuçlara vardırır. Homer,
aslında doğal biri olarak bile varolmamıştır. Onun sanılan destanlar, çeşitli eller
tarafından derlenmiştir. Her iki şiir, farklı kültürü temsil etmektedirler. Vahşi
ve kaba âdetler, İlyada'da;

ince âdetler ve davranışlar ise, Odysses'de

bulunmaktadır. Bunlar, aslında halkın belleğinde kalan hayal gücünün yarattığı
şeylerin Homer'e atfedilerek hikâye edilmesidir. "Homer, İlyada'yı gençliğinde
yazdı" sözü Yunanistan halkının ilk yıllarını temsil eder. Vahşi duygu ve
tutkularının esiri olduğu yılları dile getirir. O halde, Homer'in şiirleri
Yunanistan halkının farklı çağlarının ve farklı kültürlerinin aynasıdır.
Filozoflar felsefelerini Homerik fabllerle keşfetmemişlerdir. Daha çok oraya
kendi felsefelerini sokmuşlardır.
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187
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Vico'ya göre, Homer’in anavatanı ve çağının bilinmiyor oluşu da
bunları kanıtlar niteliktedir. Odysses’yı yazan Homer, Yunanistan’ın batısından
güneye doğru olan bölgedendir ve İlyada’yı yazan Homer ise, doğudan kuzeye
doğru olan bölgedendir. Çünkü, bu şiirler o bölgelerin âdetlerini temsil
etmektedirler. Aşırı görüşler, onu, Trojan Savaşına kadar erkene ve Numa
Savaşına kadar geç bir tarihe koyar. Homer, kendini, büyüklerin ziyafetlerinde
şarkı söyleyen kör bir şair olarak betimler. Vico'ya göre, körün belleğinin çok
güçlü olması insanî tabiatın bir özelliğidir. Homer, fakirdi ve kendi şiirlerini
söyleyerek Yunanistan’ın pazar yerlerinde dolaşırdı. Vico, Homer’le ilgili
olarak şu soruları sorar: Homer asla varolmadı mı?, Homer bir idea mı?,
Kahramansal bir karakter mi? Ve şu sonuçlara varır: Grek halkı Homer’in
anavatanı için çarpışmıştır. Onun anavatanı belli değildir. Çünkü, Grek halkı,
bizzat, kendileri Homer’dir. Homer, Trojan Savaşından, Numa zamanına kadar
bütün süreç boyunca Yunanistan halkının dilinde ve belleğinde yaşamıştır.
Homer’e atfedilen fakirlik ve körlük homeros olarak adlandırılan bütün
rapsodların karakteristiğidir. Hatta, İlyada’nın yazarı olan Homer, Odysses’in
yazarı olan Homer’e göre birkaç yüzyıl öncedir. Homer’e atfedilenler
şunlardır: Grek devleti veya medeniyetinin kurucusu olma. Bütün şairlerin
babası olma. Bütün Grek felsefelerinin kaynağı olma. 188
188

Homer ve Kumarbi Destanı:Vico, görüldüğü gibi, en erken yazılı metin olarak kendini

Homeros'un metinlerine refere ediyor ve Kahramanlar Çağını Homer'den aldığı efsaneler ile
açıklıyor demiştik. Ancak biz bu gün biliyoruz ki elimizdeki en eski destan Homeros destanı
değildir. Kumarbi efsanesi, A.Ü. D.C.T.F Hititoloji Bölümünün değerli çalışmaları sonucu,
Homeros'tan daha eski bir destan olarak ortaya çıkarılmıştır.Her iki destan arasında
benzerlikler vardır. 'Kumarbi, adı Hurrice olan bir Tanrı'nın adıdır. Bu eserde tanrıların
babası Sumer tanrısı ile eş tutuluyor. Kumarbi'nin şehri Urkis tir.Bu Urkiş şehri M.Ö
1500lerde kurulmuş Doğu Dicle ilinde veya kuzey Mezopotamya'dadır' Güterbock Kumarbi
Destanı s.45,51.
Vico'nun her ulusun, Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağından geçtiği ile ilgili
tespiti ve her ulusun tanrılar ve kahramanlar hakkındaki efsanelerinin benzer olduğu tespiti şu
karşılatırmada görülebilir.
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Demek ki, halkın hayal gücünün ürettiği fabller, aslında o halkın
tarihini oluşturmaktadır. Bu fabller, şiirsel karakterlere işaret eder. Bunlar,
Homerik destanların yapısı için kullanılan ilkelerdir. Halkın hayal gücü,
fablleri ve şiirsel karakterleri bozulmadan korur. 189

Yunanistan şairi Hesiod'un (8yy) tanrıların vücuda gelmesinden bahseden meşhur
destanı Teogoni'de başlangıçta Chaos, sonra Gaia yani Yer vardır. Yer Uranos'u yani göğü
vücuda getirir. Uranos ve Gaia bir çift olarak diğerleri ile birlikte Titanları meydana getirir.
Bunların en sonuncusu en önemlisi Kronos'tur. Uranos, çocuklarına kin besler ve onları
Gaia'nın vücüdundan dünya ışığına çıkartmaz. Bu yüzden Gaia, Kronos'u intikama teşvik eder.
Kronos, bir orak ile babasını erkeklik uzvundan mahrum eder. Yeryüzüne akan kandan
Erıny'ler (dişi intkam tanrıları) devler, ve melos perileri ve denize atılan uzvun köpüğünden aşk
tanrısı Afrodit meydana gelir.
Kumarbi efsanesi metninin 1a da Anu (Gök tanrısı) gökte ikinci kraldır. Kendinden
evvel Hesiod'da karşılığı olamayan Aalau kral idi. Burada açıkça söylenilmemesine rağmen
Anu'nun oğlu olması gereken Kumarbi (Alalu-Anu arasındaki baba oğul münasebeti de
anılmıyor) mücadele esnasında Anu'yu uzvunu ısırmak ve yutmak suretiyle erkeklik uzvundan
mahrum eder. Fakat, Kumarbi, üç korkunç tanrıya gebe kaldığını öğrenince yuttuğunu tekrar
tükürür. Tükürülen tohumdan...Yer gebe kalır ve Fırtına Tanrısının Dicle'yi ve Taşmisu'yu
doğurur.
Bu benzerlikler böyle devam ettirilebilir. Güterbock, Yunanlılarda paraleller
bulduğuna göre iki soru ile karşılaşırız der ve şu soruları sorar:
1. Bu efsanenin menşei nerededir?
2.Hangi yoldan Hurrilerden yunanlılara varmıştır?
Cevap olarak efsanenin menşeini Babilonya olarak gösterir..Efsanelerin alındığı yolu
ise Fenike olarak gösterir ve şöyle der: 'Efsanelerimizin hangi yoldan Yunanlılara vardığı
meselesine gelince...efsane teşekkülünde Babilonya ve Hurri hissesini açıkça ayırmak mümkün
olmamış ise de...şimdiki bilgimize göre, Yunan mitolojisine Fenike tesiri, ilmi, geçen
yüzyıldan beri devamlı olarak meşgul etmiştir. Bu tesir, Fenikeliler, artık bu efsanenin
yaratıcıları değil aracıları oldukları için şimdi yeni bir ışık altında görülüyor.
H.G. Güterbock, Kumarbi Destanı s.45,51 ve s.66.Çeviren Sedat Alp. 1975, A.Ü.D.T.C.F
yayınları.
189
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Homer'in şiirleri kendine özgü bir tarzda içinde bulundukları çağın
gerçek tarihleridir demiştik. İlyada'nın şiirsel karakteri Achilles, Odysses'nınki
Ulysses'tir. Yunanistan, Kahramanlar Çağında iken yüce değerlerle dolu
Achilles, onların şiirsel karakteri idi. Birtakım kahramansal değerler ona
atfedildi. Kahramansal hikmetin değerleri de Ulysess'e atfedildi. Sabır, uzgörü,
bu şiirsel karakterle halkın hayal gücü tarafından oluşturuldu. Bu tür
karakterler, tarihin akışını etkileyen bireysel karakterler olarak sunuldu. Böyle
kişiler, belki de tarihte gerçek varoluşa sahip olmasalar bile bütün halkın ortak
duyusunu temsil etmektedirler. Daha önce de vurguladığımız gibi 'ortak duyu'
kavramı Vico için çok önnemlidir. Çünkü, adetleri gelenekleri, dini yaşayışı,
siyasal yapıyı temellendiren bu 'ortak duyu'dur. Vico için ortak duyu kavramı
kadar dil konusu da çok önemlidir.
Dil Sorunu
Vico, temele koyduğu soru olan kanun tabiatta mı vardır? Yoksa,
konvansiyonla mı elde edilmiştir tartışmasını dil problemine de taşır ve dilin
kökeni ve tarihini konvansiyonla mı elde edildiğini yoksa tabiatta mı
varolduğunu tartışır. Dilin doğal mı yoksa konvansiyonla mı elde edildiği
tartışması bildiğimiz gibi Platon'un Kratylos diyalogunda da tartışılmıştır. Bu
diyalogda, Kratylos'a göre, kelimelerin anlamları, nesnelerle uyumlu olan belli
doğal niteliklere sahiptir. Hermogenes ise, kelimelerin, kökende tamamen keyfî
olduğunu, anlamların sosyal konvansiyonla belirlendiklerini söyler. Socrates,
onlardan hangisinin doğru olduğunu bilmez ve şeylere yakın biçimde bağlı
kelimelerin etimolojilerinden bir dizi örnekler verir 190
Vico'ya göre dil, ilkin, zihinsel veya işaret dili olarak sessiz zamanlarda
doğmuştu ve nesnelerin tabiatı ile uyumluydu. Çünkü, Tanrı Âdem'e her
nesnenin tabiatı ile uyumlu olarak nesnelere isim verme olan kutsal
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'onomoathesia'yı bahşetmişti. Teolojik şairlerin konuştuğu dil ise, fiziksel
tözlere canlılık atfeden fantastik bir dildi ve mitler böylece başladı. Göğün
veya denizin gülümsemesi, rüzgarın hiddeti, dalganın mırıltısı, buğdayı
püskülü, yamacın sırtı v.s. gibi örneklerin de gösterdiği gibi Vico'nun 'insan
cehalet halinde kendini evrenin kuralı yapar...İnsan, aslında kendisine bütün
bir dünya olarak anlam vermiştir' 191 Âdem'in kutsal dili nedeniyle, bu fiziksek
tözlere de kutsallık atfedildi ve tanrısallık yüklendi. İnsanlar, bunu hayal
güçleriyle yapılar, akılları ile değil. Buna göre, gök gürlemesi ve aydınlanma,
tanrıların insanlarla yaptığı konuşmaydı ve gerçek dilin ilk kelimeleriydi. Bu
kehanet diliydi. 192 'Tabiat kavramı, adalet kavramı gibi kavramlar, böyle bir
dilde, ancak, simgesel veya hiyeroglifler şeklinde olabilirdi'.

193

Vico, bu

hiyerogliflerin veya simgelerin önemini belirtmek için eserinin başına bir resim
koymuş ve tarih felsefesinin döngüsünü bu resimde çok güzel şekilde
anlatabilmiştir.
Vico'ya göre, insan aynı zamanda yaratıcı hem rasyonel olamaz. Soyut
düşünme ve tikelleri belli bir sınıf altında toplayarak akılsal cinsler teşkil etme
tarih döngüsü içinde İnsanlar Çağında gerçeklik bulmuştur. Bundan önceki iki
çağ olan Tanrılar ve Kahramanlar Çağlarında, insanlar, evrenselleri ya da
cinsleri mitolojik olarak belirliyorlardı. Denizle ilgili herşeyi Neptün'e, sabır,
uzgörü, yiğitlik v.s gibi değerleri Ulysses'e atfetmelerinde görüldüğü gibi. 194
Fakat, bu ilke insanî tabiat üzerinde bazı temel gerçeklikleri düşünmeden
anlaşılamaz. Bunlar da insanlardaki ortak tabiat ve ortak duyudur.
Aydınlanma'da, aklın ön planda tutulmasın karşın, Vico'nun, insanın
hayal gücünü veya imgelemini ön plana çıkarmaya ve insanın, aklını
191
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kullanmadan önceleri, uzun ve karanlıkta kalmış yılların da araştırılması
gerektiğini ileri sürmesi, onun özgünlüğünü teşkil ediyordu. Ona göre, insanın
bu günkü duruma gelmesinde aklı kadar irrasyonel, yani, akıllı olmayan tarafı
da çok yardımcı olmuştu. İnsan, ona göre, anlamadan insan olmuştu. 195
Anlama, daha sonra ikincil bir düşünce çeşidi olan refleksiyonla ancak
mümkündü. O halde, insan, meydana getirdiği ve ifade ettiği bir çok şeyi
yarattığı eserleri anlamadan ve irrasyonel tarafı ile de yapabilmişti. Soyutlama
ve genelleme yapmaya başladıkça da bu özelliğini yavaş yavaş kaybetmiştir.
Çünkü, Vico'ya göre, 'insan anladığı zaman zihnini genişletir ve şeyleri
daraltarak içine alır. Anlamadığı zaman ise, kendisinden şeyleri yapar ve
kendisini onlara dönüştürerek onlar olur' 196
Vico'nun yaşadığı yüzyıl olan 18. yüzyılda, Platon'un M.Ö 500 lerde ele
aldığı dil problemi tartışılmıştı. 17 ve 18. yüzyılda, matematiğin gelişmesi, hiç
bir yanlış anlaşılmaya meydan vermeyecek şekilde, her bir işarete bir anlam ve
her bir anlama bir işaret karşılık gelecek şekilde, evrensel bir dil icat etmeyi
mümkün gibi gösteriyordu. Ancak, yeni dünyaların keşfi değişik biçimli dilleri
gündeme getirmişti. Japonca , Çince v.s gibi.
Vico, değişik ülkelerin dillerine, jestlere ve imajlara bakıldığında,
ortaya çıkan durumun, dilin, konvansiyonel olmaktan çok, doğal olduğunu
düşündürdüğünü ifade etmektedir. Francis Bacon'un Bilginin İlerlemesi
(Advancemet of Learning)'inde özetlediği gibi, Rönesans düşüncesi bu konuyla
ilgili olan dilin iki türünü belirlemiştir. Dil, hem doğal he de konvansiyoneldi.
Platon'a kadar bu meseleyi indirgeyenlerin yanısıra, Kutsal Kitaba da
dayandıranlar da vardı. Çünkü, Âdem, her bir kuşu ve vahşiyi, canlıyı
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isimlendirmişti 197 ve bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi 198 Bu bilginlerin
çoğuna göre, Âdem, İbranice konuşuyordu. Bazılarına göre, Çince, bazılarına
göre, Avrupalı yerel dillerde, Danimarkaca, İsveççe vs. konuşuyordu.
Vico, bunun nedenini iki hata türüne yormuştur: Bilginlerin veya
ulusların gururu. Ona göre, her kültür çevresinde, kendi dilini ve ulusunu
temele koyan ve diğer kültürleri bu noktadan açıklayan teorilerle
karşılaşılmıştır.
Platon'un Kratylos'undan Bacon'un Advancement of Learning'den
haberdar olan Vico, üç çağa uygun olarak üç dil biçimi ayırmıştır. Vico'nun
tespitlerine göre, Tanrılar Çağında, insanlar, ritüeller, sessiz dinsel davranışla
ve dinsel törenlerle iletişim kurdular. El işaretlerinin dili hakimdi bu çağda. O,
bütün uluslar arasında, elin güce işaret ettiğini belirlemiştir. Örneğin, eski
Grekler, gücü temsilen başlarının üzerine ellerini koyarlarmış. İlk insanlar
kutsal karakterleri kullandı. Mısır hiyeroglifleri bunların en ünlüleridir
Gerçekte Vico, yalnızca Mısır hiyerogliflerine değil Meksikalıların resim
yazılarına ve Çinlilerin ideogramlarına da dikkat çekmiştir. Dilin bu ilk biçimi,
ona göre, doğaldı. Hem hiyerogliflerin hem de ritüellerin işaret etmek istediği
fikirlerle doğal bağlantıları vardı. Kahramanlar Çağında konvansiyonel olarak
imajların sembolik dili kullanılmaya başlandı (hanedan armacılığı dili). Vico,
Ortaçağı da Kahramanlar Çağının tekerrürü olarak tartışır.
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Son olarak, üçüncü çağ olan İnsanî Çağda, insanlar çeşitli alfabeleri icat
etti.Konuşulan dil de Vico'ya göre, doğaldan konvansiyonele doğru bir evrim
sürecine girdi. Önce dil, işaret ve işaret edilen şey arasında onomo poetic
seslerle başladı. Vico, filologların vulgar dillerde manaların konvansiyonelle
yerleştiği inancını eleştirdi. Tersine ona göre, diller, doğal kökenleri nedeniyle
doğal işaretlere sahiplerdi. 199
Vico, ilkel dilin somut tabiatı üzerine vurgu yaptı ve diğer süreçlerdeki
şairlerin dili olan benzerliğe vurgu yaptı. Sözlük olarak sınırlı olan insanların
dili ifadede çok yüceydi. Örneğin kan kalbimde kaynar ifadesi öfkeli bir
durumu şairce anlatıyordu. Daha sonra, bu ifade, soyutlama gücü büyüdükçe
kızgınım şekline dönüştü

200

.Bu nokta, onun sisteminin merkezidir. Yeni

Bilimin anahtarı ilk insanların şair oluşuydu. Şiir, düzyazıdan daha erken
varolmuştur. Kahramanlar Çağında da, insanlar, kahramansal mısrada
konuştular. Vico'ya göre, eski Roma Kanunu da ciddî bir şiirdir 201 . İlk
tarihçiler şairlerdir. Gerçekte, şiir, vahşi yaşamdan medenî yaşama geçmede
önemli bir rol oynamıştır.
Vico'nun kuramının önemli bir ayırıcı tarafı, mısra, metafor ve somut
düşünce üzerine yaptığı vurgudur. Uluslar, ilahi ve kahramansal karakterleri
birleştirerek şiirsel dil teşkil etmişler ve halk dilinde, sade bir şekilde, bunları
ifade etmişlerdir. Halkın hayal gücü, fablleri ve şiirsel karakterleri
oluşumlarıyla, ilk andan itibaren mısra, metafor ve somut anlatımlarla korumuş
ve taşımıştır. Ancak, bu taşıma süreci içinde, fabller, insanî zihnin
değişmeleriyle birlikte değişikliklere uğrayabilmiştir.
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Kültür Anlayışı
Bilindiği gibi, kültür, insanın genlerine, kalıtıma dayanmayan olumlu
ve olumsuz her türlü özellikleridir, ürünleridir insanın maddi ve manevi neyi
varsa içinde yaşadığı tabiata bu yolla kattıklarıdır. Dil, toplumsal kurumlar,
adetler, örfler, gelenekler, bilim, teknik, felsefe, ahlak, din, hukuk, sanat,
iktisat, ticaret...Bunlar kültürü oluşturan ögelerdir. Bu sayılamayacak kadar çok
olan katkılardır. İnsanî toplumu kuran ve insanlığın tarihini oluşturan bütün bu
ögeleri öğrenme yoluyla ve eğitilerek doğuştan hemen sonra edinilmeye başlar.
Bu süreçler, ancak, bir toplum içerisinde cereyan edebilirler. Kültürü olmayan
bir insandan sözetmek mümkün değildir. Çünkü, insanı toplumsal tabiatından
ayırmak mümkün değildir. Tanrı insanı toplumsal bir varlık olarak yaratmıştır.
İnsan demek, doğuşu ve ölümü arasında biyolojik varlığına kültür eklemiş
varlık demektir. Çünkü, insanın bir zoon politikon toplumsal varlık olarak tarif
edilmesinin nedeni işte budur. Kültür ve kültürel ögeler, kendisini dil ile
anlatır. Dil kültür ve uygarlığın en genel ifade şeklidir. İnsanın, diğer insanlarla
ve evrenle olan ilişkilerinde dilsel anlatım kültürün temel ögesi olarak
görünmektedir. 'Spengler ve Nietzche'nin dediği gibi, ne kadar kültür varsa o
kadar ahlak, o kadar felsefe vardır. O halde, o kadar tarih ve tarih yazımı
vardır..her kendine özgü kültür üst metebeden üniter bir varlıktır, tarihin en
büyük kişisidir' 202
Vico da kültürü incelemek istiyorsak dili incelemeliyiz der ve dili
incelemeyi kültürü anlamada bir yöntem olarak gösterir. Çünkü, 'Humboldt'un
da dediği gibi insanı insan yapan ancak dildir. Dil doğrudan doğruya insanın
insanın tabiatına bağlıdır. Oysa, Herder'e göre, akıl olmadan dil de olmaz' 203 .
Vico, aklın gelişmesinden çok önce dilin geliştiğini ifade ederken Herder gibi
dili akla değil de, Humboldt gibi insan tabiatına bağlamaktadır. Çünkü, dil ilkin
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simgelerin veya hiyerogliflerin dilidir ve aklın soyutlama gücü geliştikçe,
insanlık dili aklın emri altında işlemiş ve geliştirmiştir. Dil ve düşünce
karşılıklı olarak birbirlerini işlemiş ve geliştirmişlerdir. Vico'ya göre, dilin
gelişimi diğer kültürel kurumların gelişimi ile paraleldir.
Vico, elbette ki, kültürlerin karşılaştığının, etkileştiğinin ve birbirlerinin
içerisine kalıklar bıraktığının farkındadır. Kültürlerin etkileşimi, çeşitli
modellere göre açıklanmıştır. Şimdi, Vico'nun hangi kültür modelini ortaya
koyduğunu görmek için ileri sürülen kültür teorilerine kısaca değinelim:
Tarih ve kültür olgusunu, Beıno Landsberger aymıştır. 'Diffüzyonist
(kültür bir noktada doğmuş, oradan dünyaya yayılmıştır) ve paralelci (kültür,
yer yüzünde ayrı ayrı noktalarda doğmuştur) modeller yanında kültürün
yayılma şeklini hem Lineer (kültür kendisini düz bir çizgi üzerinde açar) hem
de spiral (kültür bir burgu yolu izler) ve cyloid (kültür kapalı eğriler çizerek
açılır) şemalar da düşünülmüştür. St. Augustinusçu, İbn Haldun'cu, Tenasuh'çu,
Dehri çeşitlemeleri ile Kültürü yaratan baş etmen olarak 'ırkçı' model (şöyle bir
kültürü şöyle bir ırk yaratmıştır) evrimci model (kültür basitten mürekkebe
doğru gelişir. Darwinci, Hegelci, Marxçı, Comte'çu, Spencer'ci çeşitlemeleri
ile), 'panbabilonist model (kültür ögelerini Babil kültürüne indirgemek esastır),
ruhî antropolojik model gibi modeller ve şemalar geliştirilmiştir. Dahası,
kültür, asıl, bir sosyal, sosyal psikolojik, psikolojik ve antropolojik olay olarak
labarotuvara sokulmaya çalışılmıştır. Labaratuvarda incelemelere alınmıştır.
Kültürün çıkışı, yayılması ve yaratılması hakındaki açıklama şemaları veya
modelleri her ne olursa olsun, easa olgu, kültürlerin karşılaşmış ve etkileşmiş
olmalarıdır; bu süreçlerin yeni birtakım kültürlere varlık vermiş olmalarıdır'. 204
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Buraya kadar ki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Vico, kendi çağında
egemen olan kültürün bir noktadan yayıldığını ifade eden 'diffüzyonist kültür
anlayışının karşısındadır ve onu eleştirmektedir'

205

Çünkü, ona göre, uluslar

insanın ortak tabiatı ve ortak duyusundan dolayı, farklı yerlerde paralel olarak
aynı aşamalardan geçmişlerdir. Her ulus, tıpkı, insanların doğup büyüyüp
yaşlanması ve ölmesi gibi aynı aşamlardan geçerler. Çünkü, ulusların dünyası
insanlar tarafından yapılmıştır. İşte bu ortak tabiattaki paralellikten dolayı da
"ideal sonsuz tarih"in ilkeleleri çıkar.
Biz, bu bölümde, 188. dip notta belirtiğimiz gibi Homer'den daha eski
bir destanın varlığını göstererek Vico'nun Yeni Bilim adlı eserinde savunduğu
'ulusların ideal sonsuz tarihi' görüşünü çürütmekten çok sağlamlaştırmış
olmaktayız. Çünkü, Vico, kendi zamanında bilinen en eski kaynak olarak
Homeros'u göstermekle birlikte, paralelci kültür teorisini de benimseyerek ve
dünyanın bilinmeyen ve bilinen çağlarında da Tanrılar, Kahramanlar ve
İnsanlar çağlarından, döngüsel olarak geçtiğini söyleyerek, ulusların ve
kültürlerin birbirlerine etkisi olmakla birlikte, daha çok ulusların kendi iç
yapılarından yükselişini temele koymuştur. O, hangi ulus, bir diğerinden
etkilenmiştir araştırmasını yapmak yerine, her ulus aynı çağlardan geçer ve
insanın ortak tabiatı gereği, her ne kadar kültürler farklılık gösterse de ulusların
oluşumu ve ulusları oluşturan halkların müşterek insanî tabiatından
kaynaklanan paralellikleri araştırmıştır Buradan anlaşıldığına göre, Vico
paralelci ve döngüsel olan bir tarih ve kültür modeli ileri sürmüştür.
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BÖLÜM V
İDEAL SONSUZ TARİH FİKRİ
Bu bölümde Vico'nun ortaya koyduğu 'ideal sonsuz tarih' fikrini
değerlendireceğiz. Vico, her ne kadar tarih alanında bilimsel olmayı iddia etmiş
ve bir yöntem bulmak üzere yola çıkmışsa da, sonuçta, o bir tarih felsefesi
yapmıştır. Şimdi, onun tarih felsefesi ile ilgili görüşlerini inâyet kavramı
bağlamında tartışalım.
Tarih'te İnayet (Providence)'in Rolü
Vico'nun tarih anlayışı, inâyet anlayışından ayrı olarak düşünülemez. O
halde, ilkin, inâyetin ne olduğunu ortaya koymaya çalışalım. Vico, inayeti,
tarih düşüncesinin temeline koymuştur. İnsan, sonlu bir varlık olarak tarihi
yapar. Tarih, sonlu varlıkların birbirlerine bıraktıkları kültürel mirasla ilerler.
Oysa, Tanrı, sonlu bir varlık değildir. Sonlu varlıklar olarak insanlar, Tanrı'nın
inâyetinin tarih içindeki hareketini ve ereğini tam olarak bilemez. İnsanoğlu,
ancak, kendi yaptığı kadarıyla tarihi bilebilir. Tarih içinde birtakım ilkeler
arayabilir ve Tanrı'nın inâyetini gözlemleyebilir. Ancak, nasıl, birey olarak
insan kendi büyüme, yaşlanma, ölüm gibi süreçerine müdahale edemiyorsa,
ulusların da doğma, büyüme, yükselme ve çökme gibi süreçlerine müdâhele
edemez. Dünya tarihi, daha sonra Hegel'in de söylediği gibi tek bir 'Akıl'ın
görünüşüdür 206 . Vico'ya göre, inâyetin ispatı gerekli değildir. İnâyet, insanlığın
tarihinin hareketidir. Hayal gücünün giderek yerini soyutlama gücüne veya
fikre,

fiziksel

gücün,

adalet

anlayışına,

özellikle,

soylulara

tanınan

ayrıcalıkların devlet içindeki herkesi kapsayan kanunlara, bilgisizliğin bilime
kendini bıraktığı her yerde, inâyet, kendi etkin gerçekliği içinde vardır.
İnâyetin fonksiyonu ise, insanlığın tarihini yeniden düzenlemektir Yani, ilk
günahla düşmüş olan insanın kendi bilincinin farkına vararak kendini

206

Hegel, Tarih'te Akıl, s.33. Çev: Önay Sözer, Kabalcı yay. Felsefe Dizisi, İstanbul, 1995.

126

bulmasını sağlamaktır. Kutsal tarih bu durumda insanlık tarihinin yıkılmamış
imajıdır. İnayet, ilk ilkedir, tarihin arkesidir. Ve tarihsel süreç içinde de
bütünüyle içsel olarak vardır. İnayet, tarihin herşeyin üstünde ideal olana doğru
yükselmesini sağlarken zaman içinde insan ruhu sapmalar, zıtlıklar,
bocalamalar geriye dönüşler gösterir. İnsan, bu duygu ve eylemler arasında
gidip gelerek 'ideal sonsuz tarih' doğrultusundaki akışı da belirler. Kurumların
gelişimi ve yükselişi, inâyetin ebedi hareketidir. İnayet, insana, faydayı,
hikmeti, doğruluğu öğretir. Bunlar, Tanrı'nın sonsuz iyiliğinin de delilleridir.
İnsanlık, Tanrı'nın inâyet sıfatıyla, kendi ölümlü bedeninde tanrısal zevki,
tanrısal fikirleri müşâhade eder. En iyi ve en büyük Tanrı'nın her şeye gücü
yeten bilge ve iyilik eden iradesini tanır. 207
Vico'ya göre, herşey Tanrıda'dır. Gerçek tanrı mutlak akıl olarak her
şeyi bilir ve bu bilgisine göre şeyleri yaratırken ve gerçek Tanrı'da,
Bilgi=Yaratma iken, Gerçek Tanrı'dan haberi olmayan veya Gerçek Tanrı'yı
unutmuş olan

gentil insanlık, çevresini ve kendini, kendi anlayış ve

algılayışına göre bedensel tözlermiş gibi düşünerek yaratmıştır. Bu da,
Vico'nun aksiyomlarında belirttiği gibi insan, bilmediği şeylerde kendini
evrenin ölçüsü yapar sözüyle açıklanabilir. İlk insanlar, kendi bedenleri ve
hisleri hakkında, bildikleri kadarıyla, içinde bulundukları dünyalarını
açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin, gökyüzünü büyük bir beden olarak
tasarlamışlardır. İlkin, kutsal dağlara yayılmış olan devler gök gürlemesinden
korkarak mağaralara saklanmışlardır. Yere, demir halka ile zincirlenen Tityus
ve Prometheus fabli bunu açıklamaktadır. Yani, korku onları belli bir yere
zincirlemiştir. Stoalılar'da da aynı şekilde zincir, kader zinciri kaderine zincirle
zincirlenmek şeklinde düşüncelere rastlıyoruz.. Bu mağaralarda başlayan hayat,
devlerin, eşlerini mağralara sürüklemesi ve orada, onları birlikte yaşamaya
mecbur etmesi ile birlikte ilk otorite ortaya çıkmıştır. İnsan, tabiat otoritesini,
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doğal kanun otoritesi izlemiştir. 208 .İnsanî fikirlerin oluşmaya başlaması ile
birlikte,

filozoflar

başlamışlardır.

209

hikmetin

başlangıcı

dindarlıktır

fikrini

Vico'ya göre, kanun fikri ile inayet fikri

sokmaya
aynı anda

başlamıştır. Böylece, evrensel tarihin de ilk görünümleri belirmeye başlamıştır.
Bütün bunlar, Tanrı'nın bilgisi ve inayet sıfatının dışında gelişmemiştir. Sanki,
tarih, Vico'ya göre, Tanrı'nın inayet sıfatının bir açılımı gibidir.
Vico'ya göre, inâyetin insanlar tarafından ilk algılanışı, korku ile başlar.
İnsan, ilkin, korkak ve ürkek bir şekilde etrafını algılamış ve çevresine mistik
anlamlar yüklemiştir, sonra, bir çok olayı, imajlarla anlatıyor ve daha sonra da
açık bir zihinle düşünmeye başlamıştır. Vico, başka bir aksiyomda, insanın
değişiminin kurumların sırasıyla yakından ilgili olduğundan, fikirlerin düzeni
ve sırasının, kurumların düzenini ve sırasını etkilediğinden ve belirlediğinden
bahsetmektedir. İlkin, ormanlar sonra sırasıyla, kulübeler, köyler şehirler ve
akademiler gelmiştir. 210 Kurumların böyle bir düzende gelişmesini yöneten
şey, ilâhi inâyettir. Yeni Bilim'de tartışıldığı üzere ulusların bu dünyasını
insanlar yapmıştır. Ancak, bu bir tek insanın zihninden çıkmış değildir. Özel
bir çok olaylara rağmen insanlar, zekalarıyla bir çok şey yaptılar, ancak, bu
rasyonel soyutlama ile değil, irrasyonel yeteneklerle başlamıştır. Bu durum,
Stoa'nın dediği gibi sonsuz kader zincirinden kaynaklanmamaktadır. Çünkü,
insanlar, bir çok şeyi seçerek yapmışlardır. Halbuki, Stoa'nın anlayışına göre,
logos, akıl, tabiat aynı anlamdadır. İnsanoğlu, hep aynı kalan tabiatın içinden
çıkmıştır, ölüm ile birlikte yine ona dönecektir. Bu sonsuz kader döngüsü,
böylece sürüp gidecektir. Stoa'nın görüşünde insan kader zinciriyle
bağlanmıştır. Halbuki, Vico'ya göre, ulusların dünyasını kuran insanlık özgür
olmalıdır. Ancak, insanların ve ulusların dünyasını kuran Epikürcülerin dediği
gibi şans da değildir. Çünkü, bir çok yerde, bir çok insan, farklıklara rağmen
208
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aynı şeyleri yapmıştır. Demek ki, Tanrı'nın inayetinin de bir göstergesi olarak
insanın tabiatı her yerde aynıdır. Âdetler, değişse de -ki bu özgürlüğün bir
göstergesidir-insan tabiatında ortak bir takım ögeler mevcuttur.
Tanrı, inâyet sıfatıyla, kendi varlığını insanlığa ilkin, korku yoluyla
duyumsatmıştır. O halde, Tanrı, henüz soyutlama gücü olmayan ilk insanlığın
duyusal tarafına hitab etmiştir. Vico için tarihin veya insanlığın itici gücü, 17yy
terimiyle, conatus'u korkudur. Korku, insanlığın hayatta kalmasını ve vahşi
durumdan kurtulmasını sağlamıştır. İnsanlığın, vahşi durumdan, medenî
duruma doğru yükselişini başlatan ve kendinden çok daha güçlü bir varlığın
olabileceğini kendisine sezdiren korku duygusudur.
Vico'nun tarihe yaklaşımını anlamak için, öncelikle, onun metafiziksel
temelini anlamak gerektiğinden bunun da conatus ile temellendiğinden
sözetmiştik. 'Conatus terimi, 17yüzyıl'da modern hareket teorilerine sokulmuş
olmasının yanısıra, teolojik bir önemi vardır. Vico,

conatus teriminden

yalnızca ilâhi ve insani şeylerin birliğini anlamaz. Bu metafiziksel birliğin nasıl
daha sonra siyaset ve tarih alanına transfer olacağını da görür.' 211
Vico'ya göre, bu korku, aslında, ilâhi inâyetin bir tecellisidir. Onun
inâyet teorisi, tarih teorisi ve hukuk ilmi için çok önemlidir
Tarih'teki İdeal Sonsuz Döngü
Vico, LXIV- LXVIII Elementlerde ideal sonsuz tarihin genel ilkelerine
kurarken, şu felsefi iddasını dile getirmektedir. İnsanların sosyal hayattaki
fikirlerinin gelişme düzeni, kurumların gelişme düzeniyle belirlenir. Kurumlar
geliştikçe ve yeni kurumlar teşkil edildikçe, bu kurumların yapı ve oluşumuna
göre düşünen ve hayatını bu kurumlar doğrultusunda yaşayan insanoğlu, yine
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bu kurumlar doğrultusunda geleceğini kurmaya çalışır. Bu da bir ulusu teşkil
eden insanların ortak duyusunu ve dolayısıyla tarihini meydana getirir. Çünkü,
kurumlar, insanlığın bellekleri, dolayısıyla tarihleridir. Her ulusun kurumların
yapısıyla ve değişmesiyle ilgili olarak ideal sonsuz tarihi vardır. Yani, her ulus,
sosyal olma yolunda kurumlarını oluştururken Tanrılar, Kahramanlar ve
İnsanlar Çağından geçer. Bu Çağlar, döngüsel olarak her ulusun hayatında
devam eder. Aslında, Vico'da 'ideal sonsuz tarih' dedüktif bir teori olarak
sunulmaktadır.
Tarih, Vico'ya göre, insanlığın zihinsel ve ruhsal gelişiminde vahşi ve
kaba halinden kurtulup, insanî olan, medenî hâline gelinceye kadar geçirmiş
olduğu süreçtir. Tarih, insanın kendi yaptıklarının, ürettiklerinin ürünüdür,
yani, insan varlığının bütün olarak tinselliğinin ürünüdür. İlk fabller sivil
gerçeklikler olmaları dolayısıyla ilk insanların tarihlerini içermişlerdir. Tarih,
insanın kendi yaratımıdır ve insan olmadan tarihten söz edilmemez. Tarih,
insanın somut, güncel, bireysel varoluşunun ürünüdür. Bireysel varoluşlar
insanlığın varoluş tarzını belirler. Ancak, Vico, bireysel varoluşlar üzerinde
durmamıştır.Daha çok bir ulusun insanlarının ortak duyusu ve genel insanlık
üzerinde durmuştur. Vico, hem tarihsel olguların tekliği üzerinde temellenen ve
insanı tarihsel bir varlık olarak ele alan tarzda ilerler. Hem de tarihte
metodolojik ilkelere dayalı olarak bir tarih teorisi kurar. Bunları yaparken, o,
tarihten, mitolojiden ve hukuktan sayısız örnekler verir. Ona göre, tarih ve
doğal kanun anlayışı, aynı zamanda başlamıştır. Onun tarih teorisi, aynı
zamanda genteslerin doğal kanununun da teorisidir. Ona göre, somut güncel
tarihi belirlemek için filolojik çalışma esastır. Tarih teorisi için ise felsefî
çalışma gerekir. Çünkü, tarihte evrensel ve zorunlu ilkelere ulaşmayı
sağlayan, felsefe olacaktır. 212
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Vico'ya göre, bütün tarihsel ve kültürel süreç, anlaşılır bir yapıda
ilerlemiştir. İnsanlığın ilk yaratımları olan ilk tarihsel örnekler olan fabllerin
çirkin, müstehcen ve saçma anlamları da aslında anlaşılmaz değildir. Dillerin
etimolojik incelenmesi yapılarak onların ilk anlamlarına ulaşmak gerekir. Bu
noktadan sonra, fabllerdeki bozulma ve değişmenin nedenleri anlaşılabilir.
Kendisi, bunu birtakım fabller üzerinde yapmıştır. Bu nedenle, Yeni Bilim adlı
eser mitolojinin ilk ve gerçek anlamlarının araştırılması bakımından önemli bir
denemedir. Çünkü, insanlığın kendini ilk ifâde şekli olan şiir ve mitoslar,
insanlık tarihinin de ilk biçimleridir. Mitoslar, Vico için, kendiliğinden oluşan
(spontane) anlatım biçimlerdir. Tıpkı, bir çocuğun hayal gücü ile olayları
anlatması kadar doğaldır. Zaten, ilk insanlar, aslında, insanlığın çocukluk
dönemlerini temsil etmektedir. Bu tarih süreci içinde insan üç çağ içinden
geçer. Tanrılar Çağı, Kahramanlar Çağı, İnsanlar Çağı. İnsan, ilk çağ olan
Tanrılar Çağında, akıllarını henüz kullanamayan korkunç devsel yaratıklar ve
vahşiler halindeydi. Çünkü, onlar, daha önce de söz edildiği gibi Vico'nun
Kutsal Kitaba dayalı olarak bize sunduğu anlatımların ışığında, Nuh tufanından
sonra büyük yeryüzü ormanına dağılmış ve vahşiler gibi beslenen yaratıklardı.
Bu nedenle de vücut ölçüleri devsel boyutlardadır. Bu konuda, Vico, kendini
Lucretius'a refere eder. Onun Tabiat'a Dair 213 adlı eserinde devlerden
sözedilmektedir. Bu devler gökgürültüsü ile korkuya kapılıyor. Ve sonra,
mağaralara saklanıyorlar. Ve kendilerinden üstün güçlerin olduğu korkusuna
kapılıp tanımlayamadıkları herşeyi tanrı olarak nitelendiriyorlar.
Vico, Homer destanlarında, Homer'in "tanrıların dili" diye kendinden
önceki bir çağa atıfta bulunduğunu belirtir. Tanrılar çağı olan bu çağda,
insanlar, herşeyin bir tanrı olduğunu veya bir tanrı tarafından yapıldığını
düşünmüşlerdir. Çünkü, onlar henüz akıllarını kullanamadıkları için evreni
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büyük bir beden olarak algılamaktaydılar. 214 Bu durum da Tanrı'nın inâyetinin
bir göstergesidir. Çünkü, insanlar, gerçek Tanrı'nın varlığını soyut biçimde,
ancak akılları geliştiğinde anlayabileceklerdir.
Bir sonraki çağ olan, Kahramanlar Çağı, Vico tarafından, her hakkı
mızrağın ucunda gören bir çağ olarak tanımlandı. O, Homer'deki kahramanları
örnekleyerek bu çağı anlatmaya çalışır ve bu çağı, çok sert, şiddet dolu, zalim
mizâca sahip insanların çağı olarak yorumlar. Bu çağda, insanlar, kahramanları
kendilerine tanrı edinmişlerdir.
Vico, bu çağa örnek olarak, Roma'nın Kahramanlar Çağı hakkında
anlatımlarda bulunur. Soylular veya köleler veya Roma şehri plepleri arasında
geçen mücadeleleri inceler. Sonra, Kahramanlar Çağını, kendi zamanının
Avrupa'sında göstererek aynı zamanda Barbarlık Çağı olarak adlandırdığı bu
çağın Avrupa'nın feodal yapısında görüldüğünü belirler. Düellolardan örnekler
verir. Bu çağdaki hükümlerin hiç te adilâne olmadığını göstermeye çalışır ve
yukarıda sözettiğimiz gibi, bu çağda, hakkın, mızrağın ucuna dayalı olduğunu
yani, düello'yu kazananın tanrı tarafındandan haklı kabul edilmiş sayıldığını
belirtir.
Üçüncü çağ olan İnsanlar Çağında, insanların, artık, sert vahşi ve zâlim
olmaktan sıyrılıp, insanî, ılımlı ve yumuşak, şefkatli ve merhametli tabiata
sahip olduklarını, toplum içinde birbirlerine destek olarak yaşadıklarını, kendi
faydaları ile birlikte, ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplumun faydasını
düşündüklerini ileri sürer.
Burada belirtilmesi gereken nokta, Tanrılar ve Kahramanlar Çağında
görülen şiirsel ifade ve anlatımın, insanlık, insanîleşme sürecine doğru
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ilerledikçe zayıflayarak bunun yerini aklın ve refleksiyon gücünün aldığıdır.
Halbuki, ilk çağ olan Tanrılar Çağında, insanlar, henüz aklını kullanamazken
imgelem yoluyla kurguluyor ve evreni böyle ifade ediyorlardı. Herşeyde bir
tanrısallık görmek metafor ve allegoriler yapmak bu ilk iki çağın özelliği idi.
Bunlar, bilinçli bir metafor ve allegoriler değildi. Onların tabiatı böyleydi,
soyutlama yapamıyorlardı, somut düşünebiliyorlardı bu da metaforlara yol
açıyordu.
Vico'ya göre, Achilles, Scipo, Caeser Tiberus, Nero gibi tarihsel
karakterler bile bu ulusların bu üç çağı ve insani tabiattaki değişikliklerle
uyumludur. Bu üç çağ, onları oluşturan insanların tabiatları gibi, ilkin, kaba;
sonra, sert; sonra, ılımlı; sonra ince; son olarak çözülmüş durumdadır. Bu
anlamda Nero bile şiirsel karakterdir. 215
Bunlara bağlantılı olarak, bu üç çağ, insanlık tarihi içinde, döngüsel
olarak hareket etmektedir. Önce, Tanrılar, sonra Kahramanlar, daha sonra da
İnsanlar Çağı. Bu hareket, Vico tarafından 'corso' yani tarihî akış olarak olarak
adlandırılır. İnsanlık, bu üç çağı tamamladıktan sonra, üçüncü çağ olan İnsani
Çağda, lüks ve eğlenceye düşkünlük sonucu, bu çağa kadar oluşan insanî
değerlerin çözülmeye başlamasıyla, yeniden, vahşi ve barbar, şefkatli ve insanî
dönemler sırasıyla birbirini izlemeye başlarlar. Bu yeniden dönüş eylemine
'rıcorso' denir. Ancak, bu 'ricorso', çağların tekrardan akmaya başlaması
olmakla birlikte, her şey 'corso' yani tarihin veya çağların ilk akışında olduğu
gibi aynı değildir. Evrensel diyebileceğimiz birtakım ilkeler dışında bu çağların
iç özellikleri birbirine benzemez. Örneğin, Homer'de geçen Kahramanlar Çağı
ile veya Roma Kahramanlar Çağı ile, Vico'nun kendi zamanındaki Batı
Avrupa'nın yaşadığı Kahramanlar veya Barbarlık zamanı bir takım benzerlikler
gösterir. Ama, tamamen aynı özellikleri taşımaz. Vico, bu benzerlikleri
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örneklendirir. Ona göre, her ulus kendi içinde bu çağlardan geçmiştir. Çünkü,
ona göre, bu, insanın tabiatının gelişmesinin bir sonucudur. Her ulusun kendi
mitolojik tanrıları kahramanları vardır. Her ulus, barbarlar dönemi ve insanî
dönemden geçmiştir veya geçecektir. Her ulusun yerel ve içsel bir kültürel
dokusu vardır. Örneğin, Vico'ya göre, "Oniki Levha Kanunları"nın Roma'ya
Grek "Solon Kanunları"nın gelmesiyle gerçekleştiği düşüncesi saçmadır.
Çünkü, her iki ulusun da kültür dokusu ayrı ayrı kendi kanunlarının
kurulmasını sağlamıştır. Bir çok mitolojik tanrının Babil'deki tanrıların
taşınmasıyla ve yayılmasıyla oluştuğu görüşü yanlıştır. Her ulusun kendi
tanrıları, kahramanları, gelenekleri, âdetleri doğrultusunda oluşturduğu kendi
dilleri vardır. 'Aksiyomlarda bunu şöyle ifade eder: birörnek fikirler ortak bir
gerçeklik zeminine sahiptir 216 . Bu ortak gerçeklik ise, her nerede olursa olsun
insanların ortak bir tabiata sahip olduklarıdır. Gerçek Tanrı'dan kaynağını alan
bu ortak tabiat, yöresel, iklimsel v.s gibi farklılıklara rağmen ortak özellikler
gösterirler.
Vico'nun bu fikirleri kendi çağı için oldukça ileri düzeydedir. Vico,
tarihi geçici olayların tarihi ve mantıksal tarih olarak ayırmaktadır. Halbuki,
tarih bir tanedir ve sonsuzdur ve düşüncede vardır. Tarih, emprik olaylardan
elde edilmekle birlikte, kendisi somut bir olgu değildir. Ancak, Vico'ya karşı
yaptığımız bu eleştirinin yanısıra, Burke'nin şu fikirlerine de katılmaktayız.
Burke, Vico'nun bu fikirlerinin önemini şöyle dile getirmektedir:
'Dışardan sokulan değişikliklerden ziyade, bir toplum veya kültür içinden
gelişme üzerine bir düşünceyi kabul eden Vico'nun düşüncesinin merkezinin
özü birdir. Biri, onun içsel gelişmeye inanmak zorunda olduğunu söyleyebilir.
Çünkü, gelişmenin bu türü gereklilikten dolayıdır ve bu nedenle, bir sistem
içinde betimlenebilir, Yeni Bilim'de olduğu gibi. Dış güçlerin etkisi veya
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etkilerin yayılması olumsaldır ve bu nedenle de sistemin bütünlüğüne
dirençlidir. Onun, içsellik hakkındaki düşüncesi, yalnızca, onun düşüncesinin
merkezi değil en önemli özelliğidir de Diffüzyonizmin yani, kültürün yayılımcı
olduğu düşüncesinin yaygın olduğu bir dönemde o dalgaya karşı yüzüyordu.' 217
Burke, Vico'da ulusların benzerliklerinin iç yapısı bakımdan paralel
olmasının, sistemin bütünsel direncini sağladığını söyler. Gerçekten de
Vico'nun tarih felsefesinin esası buraya dayanır. Her ulus, kendi iç yapısı
bakımından gelişme göstermektedir. Vico, her ulus başka bir ulustan aldığı
kültürel etkiyle gelişmiştir düşüncesini reddeder. Ona göre, görülen
benzerlikler, ulusların tabiatında varolan ve içsel gelişmeye dayanan
paralellikten kaynaklanmaktadır. Şimdi, Vico'nun ulus anlayışının ne olduğunu
ortaya koymaya çalışalım.
Ulus Anlayışı
Ulus, Vico için tarihsel ve sosyal yaşamın doğal olarak ortaya çıkardığı
bir birliktir. Ulus, zaman içinde akan insanî öznenin sonlu ile sonsuzun kendi
içinde biçimlendiği dinamik ilkesidir. Ancak, ulus, başlı başına tarihte özne
durumunda değildir. Çünkü, belli bir çağda ortaya çıkmakta, gelişmekte,
solmakta sonra da yokolup gitmektedir. Uluslar, ilâhi inâyetin, tarihteki
hareketinin görünümleridir. Caponigri'nin şu sözü bizim savımızı destekler.
'Ulus, Vico için, tarihin etkili bir ilkesi iken, tarih içindeki birliğin en üst ilkesi
değildir. Bu ilke, daha ziyade İnsaniyet (humaite) dir. Bu insaniyet, somut
tarihin öznesi değildir daha ziyade ideal sonsuz tarihin öznesidir. İnayet ise,
bunların birleştirici ilkesidir ' 218
Buradan anlaşılacağı gibi, ulusların tarih içindeki gelişimi ve döngüsü,
insaniyeti oluştururken ve Tanrı'ya doğru yükselen insanlığı gerçekleştirirken
217
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Tanrısal inâyet, bir çok ulusun döngüsel tarihi ile birlikte insanlığın
yükselmesinde birleştirici ilke olmaktadır. Ulusların ortaya çıkmasının ve
gelişmesinin temelinde kurumlar bulunur. Vico'nun bilimi, aslen, kurumların
bilimidir. Vico için, Yeni Bilim, doğan gelişmeye başlayan, oluş halinde olan
ile aynı şeydir. Özellikle, ulusların müşterek tabiatı şudur: Her ulus, kendi
kökeninden çıkar gelişir olgunlaşır ve batar.
Ulus (natio, nation), etimolojik olarak doğum, doğmaya başlama,
buradan bir ırkın akrabalığı veya soyun müşterek bir kaynaktan müşterek bir
dilden ve bunun gibi başka şeylerden meydana gelmesidir. Ancak, Vico, bu
terimi üç farklı şekilde kullanmıştır. İlk anlam olarak, ırk, sülale, ve soya değil,
kurumlar sistemine yer vermiştir. İkinci anlam olarak, bir ulusun diğerinden
ayrılması anlamını yüklemiştir. Yani, bu anlam, kurumların bir başka ulustan
etkilenmeden, sistemlerini bağımsız olarak geliştirmesi ile ilgilidir. Ve eğer,
kurumların sistemleri arasında benzerlik veya paralellik varsa, bu kültürel
yayılma sonucu değildir. Üçüncü olarak, bir ulus, belli bir zamanda bir grup
insan tarafından paylaşılmış kurumlarla kurulmuştur. İç etkilerle sınıf
mücadelesi ile v.s.
Vico'ya göre, '17. ve 18. yüzyılların esas tarihi problemlerinden
biri,...çağdaş ilkellerle temasta bulunan kaşifler ve misyonerler tarafından
getirilen tarihsel dökümanlar ve anlatılan hikayelerden çıkarılan delillere
göre, bu çağdaş ilkellerle medenî dünyanın eski ulusları arasında görülen
kurumsal ve kültürel benzerlikleri açıklamak idi. Bazı tarihçiler, bu
benzerlikleri, bu ulusların müşterek olarak sahip oldukları tarihsel kökene
dayanarak açıklamaya çalıştılar. Tarihsel tartışma, hangi ulusun ilk olarak
medenî hayatın kurumlarını gelştirdiği ve hangi tarihsel rota ile diğer uluslarla
yolculuk ettiğidir.' 219
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Vico'nun kalkış noktası ise tamamen farklıdır. Diğer tarihçiler ortak bir
tarihsel kökenden yola çıkarken Vico, ortak bir tarihsel tabiat kavramı üzerinde
durmaktadır. Bu bakış açısından farklı uluslardaki kurumsal ve kültürel
benzerlikler, bu ortak tabiatın bazı temel özdeş noktalarının bir sonucudur.
Vico'ya göre, her ulus için orijinal ve bireysel bir doğuş söz konusu
değildir. Çünkü, yokolup giden her kültür ögesi, yeni bir kültür içinde maddi
veya manevi kalıntı bırakmıştır. Bu nedenle, yeni kurumların sürekli bir
doğumu, eski olanların değişimi, dönüşümü ve son bulan ulusların yeniden
doğumları söz konusudur.
Vico, insanlar henüz sosyalleşmeden ve ulus haline gelmeden önceki
evreleri açıklamak için başka terimler kullanmıştır. Bunlardan en önemlisi
latince gens terimidir. Anlamı, ailelerin sınırları, evlerin sınırları özellikle
Roma'da soyluların evleri demektir. Bunun yanısıra, insanların ve ulusların
sınırları anlamında vardır. Gens'in etimolojik kökeni natio'nunkiyle aynıdır. Bu
nedenle, Vico, gentlerin doğal kanunu derken ulusların daha doğmaya
başladığı anda kendiliğinden oluşan doğal kanununu kastetmektedir. Bu
konuya daha sonra Vico'nun Kanun ve Devlet anlayışında değinilecektir.
Vico, medenî ve barbar uluslar arasında zamandan ve mekandan
bağımsız olarak üç şeyin müşterek olduğunu gözlemliyor. Hepsinin dinleri
vardır. Resmi törenle yapılan evlilikleri vardır. Ve ölü gömme törenleri vardır.
Ve bunlar sonsuz evrensel âdetlerdir. Bir de dilden söz eder bu dil yazıya
geçirilmemiş olabilir, ancak, atasözleri, maksimler ve

bu şekilde, tüm

uluslarda müşterek zihinsel bir dil vardır. Hem eski hem de yeni uluslara
baktığımızda aynı anlamlara gelecek sözcüklerle karşılaşabiliriz. Birbirinden
bağımsız olarak gelişen diller ve arasında aynı anlama gelecek sözcükler ve
deyimler vardır. Bu da müşterek zihinsel bir olduğunu mümkün kılacak bir
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gösterimdir. Vico'nun müşterek dediği bu yol, Socrates ve Platon'un
gösterdikleri tikeller yoluyla evrensellere vardıran indüksiyon yoludur.
Kurumlar önce, felsefeler sonra geldiği için bu müştereklik önce kanunlarda
görülmüştür.
Vico'ya göre, ateistlerin ulus kurmaları mümkün değildir. Çünkü, tüm
insanlar, dini ritüeller, evlilik ve ölü gömme törenleri yapmışlardır. Bunlar,
temelde dinsel kanunlar olmakla birlikte, bir ulusu varlığa getiren ortak varlık
değerlerinin (comonwealth) doğmasına yolaçmışlardır. Ateistler, bu nedenle,
hiç bir ulus kuramamışlardır.
Vico'da insanî kurumlar, insani gereksinimlerden doğmuştur. Evrensel
ilkelerin temelinde de varolan fayda anlayışıdır. Dil bir iletişim aracıdır ve
kurumların özellikleri her ulusun dilinde yansır. Vico'ya göre, insan, kendini ve
tarihini

etkinlik

yolu

ile

oluşturmakta,

etkinliği

sayesinde

dünyayı

değiştirmekte ve değiştirdiği dünyanın altında bu kez kendini değiştirmektedir.
Vico'ya göre, Tanrı, ilâhi inâyeti ile bu süreci bilir ama ona karışmaz, yani,
insanların bu şekilde kendilerini ve tarihlerini oluşturmalarına seyirci gibidir.
O halde, tarihini oluşturan insan özgürdür. Tanrı, sanki Aristoteles'in ilk
muharriki gibi insanlık dünyasını, onların içine korku salarak ve kendilerinden
üstün yüce bir varlık olduğu duygusunu vererek başlatmış ve sonra onların
dünyayı oluşturma ve değiştirme süreçlerine seyirci kalmıştır. Kutsal Kitab'ta
buna ilişkin anlatımlar vardır. Yasak ağacın meyvasını yedikten sonra, artık,
Âdem Rabbın sesinden korkmaktadır "Senin sesini bahçede işittim ve
korktum" 220 Tufandan sonra gökgürültüsünü duyan devler de gökyüzüne
tanrılık atfetmişlerdi. Başka bir örnek:"..ondan yemiyeceksin diye sana
emrettiğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetli oldu; ömrünün
bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin; toprağa dönünceye kadar alnının
220
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teriyle ekmek yiyeceksin;çünkü, ondan alındın; çünkü topraksın ve toprağa
döneceksin"
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kurumlara ve uluslara, hatta tarihe de taşınmıştır. Tanrı'nın inayeti ile başlayan
tarih, artık döngüsel bir tarzda devinip duracaktır ve Tanrıya doğru
yükselecektir. 'İlahi inayetin rasyonel sivil teolojisi' budur.
Vico, tarih yazımı konusunda hataların olduğundan bahseder. Tarihin
olduğu gibi anlaşılmamasının iki nedene dayandırır. Ulusların ve bilginlerin
gururu. Her ulus, kendini, dünyadaki ulusların en temeline koyar. Bilginler ise,
kendi araştırdıklarının en doğru şeyler olduğunu savunurlar. Ulusların ve
bilginlerin bu tutumunun nedenini II. ci Elementte açıklar 'İnsanlar uzak ve
bilinmeyen şeyler hakkında hiçbir fikir üretemezler onlar benzer tanıdık ve
eldeki şeylerle hüküm verirler. Bu eğilim tarihçilerinde eğilim gösterdiği iki
hata türüne yol açar. İlkin ulusların gururu. Yani ulusal bir görüş açısı
belirleyip kendi tarihlerini ve dünya tarihini bu açıdan yazmak. Vico'ya göre,
bu eğilim, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları açıklar. Bir tarihçi de bu hataya
eğilimlidir. Çünkü, o da kendi ulusunun diğer uluslardan önce insan hayatının
gerekliliklerini icat ettiğine inanır ve kendi ulusunun tarihini dünya tarihinin en
başlarına kadar geri götürür. Bu nedenle, tarihçi, nesnel bir bakış açısından
yoksundur.
İkinci hata olan bilginlerin kibrine gelince, bilginler, çağdaş bilginin
tümüne sahip olduklarına inanmaya eğilimlidirler. Bu da tarihçilerin kendi
çağlarında sahip olunan bilgileri eski çağlara atfetmelerine neden olmuştur.
Vico, bununla ilgili örnekler verir: Marsham, Spencer ve van Heurn gibi
tarihçiler, İskenderiyeli akademisyenlerin iddiasını kabul ettiler. Onlara göre,
ilk medeniyet, Mısır'dı ve eski tarihte medenî uygulamalar, Mısır'dan çıkarak,
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dünyanın geri kalanına yayılmıştır. Vico'ya göre, onlar, Mısırlı yazarların
"ulusların kibri"ne dayandıklarını farketmediler. 222
"Bilginlerin gururu" hakkında Vico, Platon'dan başlayıp Francis
Bacon'a kadar tüm otoritelerin Grek fabllerini esoterik ve felsefî doktrinlerin
sembolik bir temsilcisi olarak yorumladıklarını ve bunun bir hata olduğunu
söyler. Onlar, eskilerin eşsiz hikmetine takılıp kalmışlardır. Halbuki, onların
filozofların hikmeti sandıkları bu hikmet o zamanın insanlarının, inançlarını,
geleneklerini yansıtan pratik ve toplumsal bir hikmettir. Bu fabller, felsefî
doktrinler içermezler. Filozoflar sonradan bu hikmetin içine felsefi
düşüncelerini sokmuşlardır.
Vico'ya göre, filozoflar, halk (people) krallık (kingdom) özgürlük
(liberty) gibi kavramların son zamanlardaki anlamlarını erken tarihteki
anlamlarına yükleyerek bilginlerin kibri hatasına düşmüşlerdir 223
Vico, esas olarak, Dördüncü Kitap’ ta Ulusların akışını 'corso'
betimler. Uluslar çeşitli şekillerde ve çeşitli âdetlerle ilerlemişler; ve, uluslar,
dünyada Mısırlıların söz ettiği üç çağdan geçmiştir. Tanrılar Çağı,
Kahramanlar Çağı ve İnsanlar çağı. Her ulus, üç tür tabiatın içinden geçerek
de bu bölünmeyle uyum göstermiştir. Bu tabiatlardan üç türlü âdet, bu
âdetlerden de genteslerin doğal kanunlarının üç türü çıkar. Bu kanunlar
sonucunda ise, üç türlü sivil devlet veya yönetim kurulmuştur. Sonunda insanî
topluma ulaşmış olan uluslar, birbirleriyle iletişim kurabildikleri için
kurumların üç türü ve dillerin üç türü ortaya çıkmıştır ve harfler biçimlenmeye
başlamıştır. Daha sonra, adalet anlayışının ortaya çıkması ile otoritenin ve aklın
üç türü ile desteklenen hukuk ilminin üç türü ortaya çıkmıştır.
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Üç tür tabiatın ilki, şiirsel ve yaratıcı tabiattır. Bu tabiat, fiziksel
nesnelere bir tanrı ideası yüklemiştir. Bu tabiat, gentil uluslardaki en bilge
kişiler olan teolojik şairlerin yani tanrılar ve evren hakkında ilahiler söyleyen
şairlerin tabiatıdır. Bu zamanın insanlarının tabiatı sert ve kaba bir tabiattır.
İnsanlar, kendi yarattıkları tanrılardan çok korkmaktadırlar. Buradan, Vico, şu
iki sonucu çıkarır:
A. İnsanların vahşiliğini sınırlamakta yeterince güçlü olan tek vasıta
dindir.
B. İnsanların önderleri, dine saygı gösterdiğinde dinler yayılır.
İkinci tabiat, kahramansal tabiattır. Kahramanlar kendilerinin tanrısal
kökene sahip olduklarına inanırlar. Onlar, her şeyi tanrıların yaptıklarına
kendilerinin de Jüpiter’in kehanetleri altında meydana geldiklerine inanırlar.
Bu nedenle kendilerini doğal olarak soylu kabul ederler.
Üçüncü, tabiat, zekî, ılımlı, iyi kalpli, makul kanunların şuurunda olan,
görev ve sorumluluğunu bilen insanî tabiattır. 224
Âdetlerin ilki, Deucalion ve Pyrra’nınki gibi din ve dindarlık dolu
olandır. İkincisi, Achilles’inki gibi asabî ve teşrifatta fazla titiz olandır.
Üçüncüsü, sivil görev anlayışındaki herkesin görevini bilmesidir. 225
Doğal kanunun üç türü ise üç çağa uygun olarak şöyledir: İlk kanun
ilâhî idi. Çünkü, insanlar her şeyin tanrı olduğunu ya da tanrılara bağlı
olduğunu düşünüyorlardı. İkincisi, din ile kontrol altına alınmış güç kanunu
olan kahramansal kanun, yani, her hakkı mızrağının ya da silahının ucunda
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gören Achilles’in kanunu idi. Üçüncüsü, insanî aklın tamamen gelişmesiyle
yazılı olarak ilan edilen insanî kanundur. 226
Yönetimlerin ilki, tanrısaldır veya Greklerin dediği gibi teokratiktir. Bu
türde insanlar, her şeyin tanrılar tarafından emredildiğine inanmışlardır. Bu, en
erken kurum olan kehanetler çağıdır. İkincisi, kahramansal veya aristokratik
yönetimlerdir. Bu yönetim şekli soyluların yönetim şeklidir. Üçüncüsü,
kanunlar altında herkesin kendi şehirlerinde özgür doğduğu ve herkesin
kanunlar önünde eşit olduğu insanî yönetimlerdir. Monarşilerdeki durum
budur. 227 Anlaşıldığı gibi Vico, monarşiyi benimser.
Dillerin üç türünden ilki, dînî hareketler veya törenlerden ibaret olan
tanrısal zihinsel dildir. İkincisi, hanedan armalarının dili veya sembolik dildir.
Üçüncüsü, bugün kullanılmakta olan articulate dillerdir. 228
Yazı karakterleri de üç çağa uygun olarak şöyledir: İlki, tanrısaldır ve
hiyeroglif denen türdendir. Bunlar, hâyâlî evrensellerdir. Örneğin, Greklerin
kehanetlerle ilgili olan her şeyi Jüpiter, evlilikle olan her şeyi Juno’ya
indirgedikleri gibi. İkincisi, kahramansal karakterler olan hâyâlî evrensellerdi.
Örneğin, yiğit kavgacıların Achilles ile, akıllı adamların Ulysses ile temsil
edilmesi gibi. Son olarak da halka ait (vulgar) dillerle beraber halka ait
karakterler icat edilmiştir. 229
Hukuk sisteminin üç türünü Vico, yasal hikmet diye de adlandırır.
Bunlardan ilki, tanrısal konuşma bilimi anlamına elen mistik teoloji de denilen
tanrısal hikmettir. Kehanetlerden alınan bu tanrısallık bilimi teolojik şairlerin
226
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halka ait (vulgar ) hikmetidir. İkincisi, kahramansal hukuk ilmidir. Üçüncüsü,
olayların gerçekliğine bakan ve bir kanunu aynı nedenlere bağlayan insanî
hukuk ilmidir. Bu sonuncu hukuk ilmi, insanî yönetimler ve serbest halk
cumhuriyetlerinde ve monarşilerde gözlenir. Tanrısal ve kahramansal hukuk
ilmi, uluslar, cahil iken ortada olana veya görünene önem vermektedir. İnsanî
hukuk ilminde ise, insanlar aydınlanmış oldukları için görünenin ötesinde
gerçeğe bakmışlardır. 230
Otoritenin üç türüne gelince, yine ilki, tanrısaldır. Bu ilâhî inayet
otoritesidir. İkincisi, kanunların ciddi otoritesi üzerinde duran kahramansal
otorite, üçüncüsü ise, akılsal konularda ince bir hikmete sahip olan kişilerdeki
gerçeklik üzerine temellenen insanî otoritedir.
Otoritenin bu üç türü, ulusların akışında hukuk ilmi tarafından
kullanılmıştır. İlki, özel mülkiyet otoritesidir auctores denilen özel mülkiyet
sözcüğü buradan elde edilmiştir. Bu mülkiyet, Vico'nun tespitine göre, On İki
Levha Kanununda auctotaritas olarak adlandırılmıştır. Aileler devleti
zamanında, tanrısal otorite, tanrılara verilmişti. Kahramansal aristokrasilerde
senatolara verildi. Son olarak, uluslar, halk özgürlüğünden monarşiye geçtiler.
Burada da monarklar altındaki senatoların otoritesi söz konusudur. 231
Aklın üç çeşidi ise şunlardır: tanrısal akıl, devlet aklı ve doğal akıl.
Tanrısal akıl, yalnızca, Tanrı tarafından anlaşılır. İnsanlar, bu tanrısal aklı
yalnızca tanrının kendilerine açtığı kadarıyla bilirler. Bütünüyle akıl olan
tanrıda akıl ve otorite aynı şeydir. Bu nedenle, iyi bir teolojide ilâhî otorite, akıl
ile aynı yeri tutar.
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İkincisi, devlet aklıdır. Bu akıl Ulpian’ın tanımına göre bütün insanlar
tarafından bilinmeyen, fakat, insanlığa sunmak için gerekli olan şeyi açığa
vuracak yönetimdeki birkaç uzman tarafından bilinen şeydir. Vico, bu noktada
şu soruyu sorar: Eğer, Ulpian haklıysa Roma'da, nasıl devlet hünerinde çok
bilge olmuşlardır? Cevap olarak şunu verir: Romalılar sivil eşitliğe bel
bağladılar. ‘İnsanların sivil eşitlik emniyeti, en yüce kanun olacaktır’ Vico'ya
göre, Cicero’nun bu sözü bütün kanunların kraliçesi olmuştur. 232
Vico'nun tespitlerine göre, hükümlerin üç türü şöyledir: İlki, tanrısal
hükümlerdir. İnsanlar, hataları âdil şekilde yargılamak için tanrıları tanık
olarak çağırmışlardır. Gentiller, bütün kurumları tanrılar olarak hayal
etmillerdir. İlahi hükümlerce koruma altına alınan haklar da tanrılar olarak
kabul edilmiştir. Örnek: Lar tanrısı, ev halkı sahipliği, Genius, evlilik hakkı.
Dii Manes, defin hakkı v.s. Grekler'de lanet tapınakları bile vardır. Lanetlenmiş
insanlar, anathemata olarak adlandırılmıştır. Lanetlileri Fury(yılan saçlı tanrı)'
lere adayarak öldürmüşlerdir. İskitler de yere bir bıçak saplar, ona tapar ve
sonra onunla adam öldürürlermiş. Grekler'de ara kelimesi, adak, öfke
anlamlarında, Latinlerde ise hem sunak hem de kurban anlamlarına
gelmektedir. Örneğin, bir başkasının tahılını ateşe veren Ceres’e adanmıştır ve
canlı canlı yakılmıştır. Pleplerin savunucusuna hürmetsizlik eden tanrı
Jüpiter’e adanmıştır. Kahramansal savaşların hepsi, din savaşlarıdır ve düşman,
tanrıya adanmıştır. Mağlup krallar, Romalılar tarafından Capitoline’de tanrı
Jüpiter’e sunulmuştur sonra da öldürülmüştür. Teslim olmuş insanlar, tanrısız
kabul

edilmiş

adlandırılmıştır.

ve

köleler

cansız

eşyalar

gibi

mancipia

olarak
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Vico, Tanrısal hükmün başka bir türünü, düellolar olarak belirler.
Aristoteles de Politics adlı eserinde dediği gibi kahramansal yönetimlerde özel
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suçlar için kanunlar yoktur. Vico, düelloların ilk örneklerinden birini Grek
birini de Roma tarihinden gösterir. Trojan Savaşı, Menalaus ve onun karısı
Helen’i baştan çıkaran Paris arasındaki düello türü mücadeleden başlamıştır.
Romalılar ve Albanlar arsındaki mücadele de böyle bir düellodur. Düello ile
ilgili hükümlerde hak zaferin talihiyle ölçülmektedir.234
İnsanî hükümler ise, zekanın çocuğu olan ılımlılık ile doludur, iyi inanç
vardır. Vico'ya göre, barış sürecinde uygulanan bu hükümlerden Grotius,
Selden ve Pufendorf’un kanunlarının üç sistemi çıkmıştır. 235
Görüldüğü gibi, Vico, her çağın yapısını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Bütün bunların temelinde, üç evrensel ilke yer almaktadır. Din, evlilik ve
cenaze törenleri..
Vico'ya göre, Yeni Bilim aslında kurumların bilimidir demiştik.
Kurumların korunmasına, Juno’nun kıskançlığı ile başlar. Yani, bu fabl, çirkin
karışıklığa karşı ailelerin belirlenmesini dile getirir ve tanrısal zamanlarda
başlar. Bu soyluların düzeni içinde aile ilişkilerini korumak isteyen aristokratik
cumhuriyetlerin doğal bir özelliğidir.’Kehanetler pleplerden esirgenmiştir.
Böylece hem halka ait hem de özel kurumlar soyluların düzeni içinde
korunmuştur. Özel kurumlar şunlardır: Resmî evlenme, babaya ait güç,
doğrudan mirasçılık, baba tarafından akrabalık, gentiller, haleflik, vasiyetneme
ve vasilik. Bunlar sonradan pleplere genişletilmiştir.
Vico’ya göre, inayet, dünya ahlaksızca karışıklığa geri dönmesin diye,
mülkiyetin kesinliğini ve özel kurumların korunmasını aristokratik yönetimler
içinden geçerek tamamen sağlamıştır.
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O halde, Vico'ya göre, insanlığın tarihi, hem insanın işidir hem de
aynı zamanda ilahi inayetin işidir. Bu iki iddia bağdaştırılamaz görünmektedir.
Zaten Vico'nun bu konudaki görüşleri açık değildir. Ancak, yöntem kısmında
da açıkladığımız gibi Tanrı kısmen insanî planda insan da kısmen tanrısal
planda yaşamalıdır sözü bu sorunu bir ölçüde çözmektedir. Yani insan
kendindeki tanrısal tarafı keşfettikçe insanî çağa doğru yikselmektedir. Onun
zekası veya rasyonel tarafı Tanrı ile uyum içindedir. İrrasyonel tarafından
uzaklaştıkça insan, Tanrı'ya daha çok yaklaşmaktadır. Zaten, Vico'ya göre, bir
matematikçi Tanrı'ya en yakın kimsedir. Çünkü, Tanrı'da bilgi ile yaratma aynı
şeydir. Tanrı yarattığı insanın tabiatını iyi bilmektedir.
Buraya kadar anlatılanların ışığında, "İdeal Sonsuz Tarih"in tarihsel
içeriğini özetlersek: Vico'nun çizdiği model, 'ideal sonsuz tarih' olarak görünür
ve Vico, bunu, üçlü bir gelişim şeması içinde açıklar. Ona göre, her ulusun
tarihini belirleyen üç çağ vardır. Ya da bu üçlü bölünmeyi sonsuz şekilde
belirleyen üç insani tabiat vardır. Bu üç tür bölünmenin her birinin ana
özellikleri vardır. İlkinin tabiatı şirsel, yaratıcı veya tanrısal oluşudur.
İkincisinin tabiatı, kahramansal, şerefli gücü, kahramanlık ve değeri tanıyan bir
tabiattır. Bu temel üzerine sosyal ekonomik yasal ve politik statüyü ayırır ve
belirler. Üçüncüsü, insani tabiattır. Şeyler üzerinde aklın gücünün egemenliği
olan ve onların gerçek tabiatını anlama gücüne sahip olan tabiattır.
Tabiatların bu sırasına uygun üç çağ vardır. Şiirsel, kahramasal, insani.
Bunların her biri insani tabiatın sonucu olarak gelişmesi gereken kurumların bu
sistemini temsil eder. Son olarak, üç çağın bu sırası içinde bir tek kurum
örneğin politik ve yasal hayat kurulup gelişebilir.
Görüldüğü gibi, Vico, çok ayrıntılı bir şekilde, tarihsel çağları ve bu
çağların özelliklerini vermiştir. Eser, bunları açıklayan çok sayıda örnekle
doludur. Vico, bu örneklerle bir tür ispat yapmaktadır. Ona göre, her çağın
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dokusunu açıklayan bir örnek yeterlidir. O,bo çağların özelliklerini sıralayan
örnekleri verirken tümevarımsal bir önermeye ulaşmamızı sağlayan bir çeşit
tablo vermektedir, tıpkı, Bacon'un ısı örneklerini verdiği tablolar gibi.
Buraya kadar, tarih felsefesini ve tarihsel çağlarını irdelediğimiz Vico'nun tarih
felsefesini, tarihi, Vico gibi idealist çizgide yorumlayan Hegel'in tarih
felsefesiyle karşılaştırmak istiyoruz.
Vico ve Hegel
Vico'nun idealist tarih felsefesini, başka bir idealist tarih felsefesi
sistemi sunan Hegel ile karşılatırarak, idealist çizgideki yerini göstermek
istedik çünkü, her iki filozof ta, tarihte, olanın ve gelişenin dışında bir anlam
aramaktadırlar ve spekülatif bir tarih felsefesi ortaya koymaktadırlar. Her iki
filozofta da tarih, felsefi bir değer taşır. Bizim, bu gün tarihten anladığımız gibi
bir araştırma veya bilim dalı değildir. Tarih, yine her iki filozofta akıp giden bir
süreçtir. Ancak, bu süreç, Vico'da döngüsel iken Hegel'de Akıl (Geıst)'a doğru
yükselir. Her iki filozofta da tarih, metafiziksel ve dinî ögeler taşır. Vico için,
tarih, aynı zamanda bir teoloji bir metafizik olarak anlaşılmaktadır. Fakat, bu
teoloji olan tarih, rasyonel olmakla da dinden ayrılmaktadır. Çünkü, vahiyle
insana bildirilen doğrular olan din dogmaları karşısında, yeryüzü ormanına
dağılmış olan insanlık, kendi kültürünü ve kendi tarihini kendi oluşturmuş sivil
veya medenî yanını Tanrı'nın doğrudan yardımı olmaksızın gerçekleştirmiştir.
Ancak, yine de tarihte insan ve Tanrı arasındaki benzerlikten ve birlikten
kaynaklanan, Vico'nun conatus gücü dediği bir güçle belirlenen bir neden,
insanın özgürce seçimleri bakımdan etkili olmuştur. İnsan, bu gücü kendi
içinde bulmuştur. Tıpkı, Tanrı gibi insan bilmek ve yaratmak istemektedir ve
Vico'nun belirlediği her çağda insan bildiği kadar yaratabilmiştir. Bildikçe ve
bilinçlendikçe yaratmış, yarattıkça bilgisi artmıştır. Tarih döngüsü içinde insan,
belleği sayesinde geçmişini korumuş ve geleceğini hazırlamıştır. Halbuki,
Hegel'e göre, 'dünya tarihinde her şey usa uygun olmaktadır. Dünya tarihi,
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dünya tininin usa uygun zorunlu gidişi olmuştur. Dünya tini, tarihin tözüdür,Bu
doğası hep bir ve aynı olan tindir ve dünyanın varoluşu bu doğayı açıklar. Bu
durum tarihin bir ürünüdür 236 .
Vico ve Hegel için görüldüğü gibi, tarih, olayların akış sürecidir. Her
ikisi de tarihi spekülatif olarak açıklarlar. Tarihsel olaylar, insanın anlama
sınırlarının da ötesinde bir önem ve anlam taşımaktadır. Vico tarih anlayışı
içinde, genel geçer evrensel akla tarihsellik sürecini sokmuştur. Ancak, bu
süreç tamamen gelişen bir süreç değildir, aynı zamanda geri dönen bir süreçtir.
Vico, aklın kapasitesinin de soyut bir biçimde tarihsel bir üretim olduğunu
iddia eder. Vico'nun kurumlar, değişmeleri ve zamanlar arasındaki bağlantı
kavramı aklın tarih içindeki gelişmesiyle de paralellik gösterir.
Vico'nun akla doğru yükselişi ile Hegel'in Geıst'a yükselişi arasında
benzerlik kurulabilir. Ancak, Vico'nun teorisinde insanî tabiatın gelişmesini
belirleyen ilkeler, karakter olarak tarihsel ve sosyolojiktir. Vico'nun üzerinde
durduğu, insanî tabiatın gelişmesi içinde insan eylemleri tarihsel ve sosyolojik
yapıdan çıkan bir şeydir. Hegel'in Akıl (Geıst) kavramındaki gibi tamamen
tarihsel

karaktere

yönetmektedir

sahip

değildir.

'Ancak

Akıl

dünyayı

düzenleyip

237

Hegel'de Evrensel Akıl olan Geıst'ın veya Tin'in kendi gelişmesi
sürecine doğru yukarı çıkan limit vardır. 'Nesne kendi kendine akılsaldır.
Kendini gerçekliğe çıkarıp edimselleştiren ve varolan dünya olarak doğuran
şey, özgürlüğü içindeki Tin'dir, öz-bilincine varmış aklın doruğudur.Bilimin
görevi, nesnedeki içkin aklın bu kendine özgü çalışmasını bilince ulaştırmaktan
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ibarettir 238 . Vico'da , tersine yalnızca yukarı doğru çıkan bir limit yoktur.
İnsani akıl döngüsel durumdadır, bozulur ve sürekli olarak barbarlığın geri
dönüşüyle ideal sonsuz tarihin içinde insanlık çağının son bulmasıyla insanî
akıl, şiirsel düşünce tarzıyla yer değiştirir. Hegel'de bilimin görevi, nesnedeki
içkin aklın bilince ulaştırılması iken Vico'da bilimin görevi ilahi inayetin
insanlar dünyasındaki işleyişini göstermektir.
Vico, Hegel gibi, akla kendi gelişmesi bakımından kapasite atfetmediği
gibi, akıldan ziyade insan tabiatını ön plana çıkarır. Tarihsel değişimin temel
nedeni, tarihsel ve sosyolojik şartlarda gelişen insanî tabiattır. İnsanî tabiat,
Hegel'in Geıst ı gibi kendisinden herşeyin yükseldiği bir şey değildir. 'Hegel'in
düşüncesinde insan Tanrı ile aynı öze sahiptir' 239 . Vico'ya göre de insan da
tnarısal bir taraf vardır ve bu insanın tabiatında gizlidir. İlahi inayet insanın
tabiatında bulunan bu tanrısal taraf ile tarihte rol oynamaktadır.
Vico'ya göre, insanî tabiat, tarihsel toplum tarafından paylaşılan bir
toplumun geçmişi tarafından şartlandırılan üretimler içinde görülen zihnin
genel inançların değerlerin ağından başka bir şey değildir. O, insanların âdetleri
ve kanunları üzerinden olan bir şey değildir. İnsanî tabiat, onlar içinde
açıklanır. Bu âdetlerin kanunların tarihi, insanî tabiatın tarihidir.
Hegel'deki Aklın kendiliğinden gelişimi kavramı Vico'da bu şekilde
değildir. Akıl, insani tabiat içinde meydana gelen doğrultuda nedensel ve
tarihsel süreç içinde gelişir. Değerler ve inançlar değişirken, insanlar, bunları
kendi kurumsal sistemleri içinde belirlerler. İşte, bu gerçek tarihsel gelişme
budur. Vico, akla doğuştan bir kapasite atfetmez. Ancak, Vico akıl dedikçe,
insanın soyut düşünme yeteneğini anlamaktadır ve bu yetenek, insanlığın
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başlagıcında yoktur, uluslaşma ve uygarlaşma süreci kurumları geliştirirken
soyut düşünme yeteneği de gelişmiştir. Felsefe ve bilimler ise, insanlığın soyut
düşünme yeteneğini kazandıkları zamanda ortaya çıkmışlardır. Bu da insanın
en özgür olduğu çağ olan İnsanlar çağında mümkün olmuştur ve tarihsel döngü
içinde de hep bu çağda mümkün olacaktır. Ancak, tarihi diyalektik bir döngü
olarak anlayan Hegel'de, 'Tinin tarihsel diyalektik ilerlemesi özgürlüğün somut
gerçekleşmesine doğrudur. Somut yaşam olarak ruhun açılımı tez, antitez,
sentez üçlüsünün diyalektik döngüsüdür. Tin'i her gösteren yaşam, somutlaşmış
ilerleyen bir döngüdür' 240 .
Hegel'e göre, 'evrensel tarihte insanla ilgili geçen ve geçecek olan her
şey bir ussal düzeni izlemektedir. Çünkü,...evrensel tarihin uçsuz bucaksız
kapsamı ussaldır ve ussal olmak zorundadır'...Yalnız, Hegel,... şunu söylemeyi
unutmaktadır: Dünyayı ve insanı değiştiren ve değişime uğratan, insana dışsal
olan bir Us değildir. Buna karşın, o tamamen insana ait olan bir us'tur. Yani, o
insana içseldir Doğrudan doğruya insanın içinde varolmaktadır, ve onu,
dünyayı ve insanın kendisini değiştirmesi ve değişikliğe uğratması için,
itmektedir Tarihsel bir plana göre gerçekleşen tarihte, belli dönemlerde belli
birtakım ilkeleri gerçekleştirmek belli bir ulus seçilip görevlendirilir. Bu ulus
işini bitirince tarih sahnesinden çekilir. Yeni bir görevle yeni bir ulus sahneye
çıkar. Bu türden uluslara Hegel 'tarihsel uluslar 'diyor 241
Vico'nun uluslar hakkındaki görüşleri 19.yy'da ulus kavramını ortaya
çıkarmış ve bu kavram, yeni Avrupa kültürünün bir ürünü olmuştur. Bireysellik
ve tekillik bir değer olunca ki bunda tarih araştırmalarıyla ilgili çalışmaların
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büyük etkisi vardır. 1789 Fransız. Devrimini de etkilemiş ulusların kendi sanatı
dili özellikleri 19'yüzyılın ulusçuluk ülküsü dönemini başlatmıştır. 242
Sonuç olarak, Hegel ile benzerlik ve farklılıklarını gösterdiğimiz
Vico'ya göre, tarihsel değişimin temel nedeni insani tabiattır. İnsani tabiat ta
insani kurumlardan ayrı değildir. İnsani kurumlar ağı da tarihsel bir toplum
tarafından paylaşılan ve o toplumun geçmişi tarafından şartlandırılan zihnin
durumu, genel inançlar ve değerlerden başka bir şey değildir. O da, insanların
âdetleri ve kanunları üstünde olandan başka bir şey değildir. Bütün bunların
tarihi aklın da tarihidir. Bu tarih de, ilâhi inâyetin bir açılımıdır.
Vico'nun Diğer Tarih Felsefeleri İçindeki Yeri
Şimdi tarih üzerine ileri sürülen düşünceler ve felsefeler arasında
Vico'nun yerini göstermeye çalışalım. Bütün tarih felsefelerini burada ele
almak olanaklı olmadığından genel hatları itibariyle, Vico'nun tarih görüşünün
de bunlar arasındaki yerini belirlemeye çalışalım. Tarih üzerine ileri sürülmüş
düşünceler,

teokratik,

materyalist,

pozitivist,

idealist,

ekspresyonist,

hümaniteci, rasyonalist v.s olarak sıralanabilir. 243 Ancak, günümüzde tarih
felsefeleri, artık, eleştirel ve spekülatif olmak üzere iki tür içinde
incelenmektedir. 244
Dini veya teokratik tarih felsefelerine baktığımızda, Vico'nun da
söylediği gibi her ulusun başlangıcını dayandırdığı mitolojilerde görüldüğü gibi
evren ve insana ilişkin açıklamalar ve teogoni ve kozmogoniler vardır. Ayrıca,
oluş proplemiyle de ilintli olarak insanlığın başlangıcı kültürün gelişimi ile
ilgili düşünceler ileri sürülmüştür (Demokritos, Protagoras). Ancak, tarihin
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manası ve tarihteki gelişimin bir plana göre olup olmadığı sorusunu Yunanlılar
sormamışlardır. Eski Çağın ilk tümel görüşlü tarihçisi Romalı Polybius'tur.
Ona göre, tarih ebedi bir dönüştür, ne kadar kudretli olursa olsun, Roma
imparatorluğu da çökecektir. Bu tarih anlayışının ve Polybius'un tarih
hakkındaki görüşlerinden haberi olan Vico da, önceki açıklamalarımızda
görüldüğü gibi döngüsel bir tarih anlayışına sahiptir. Vico, bu ebedi dönüşün
birinci çağına, Tanrılar çağını yerleştirmiştir.
Bunun yanısıra, tarihi, Hristiyanlık ve İslam'a göre açıklayan tarih
felsefesi görüşleri vardır.. St. Augustinus, St.Thomas birinciye, İbn Haldun,
M.İkbal, ikinciye örnek gösterilebilir. Vico ise, Kutsal Kitabın anlatımlarını
özellikle, Düşüş dogmasını felsefesinin merkezi olarak göstermekle, kısmen
de olsa, Hristiyanlık dinini esas almıştır. Vico'nun tarih felsefesi, tarihte, ilahi
inayetin oynadığı rol bakımından düşünülürse, teokratik tarih felsefeleri içinde
de incelenebilir.
Materyalist tarih anlayışında, dünyayı idare eden kuvvet ilahi ve tabiat
üstü değildir, maddi kanunlar hüküm sürmektedir. Tarih bilimi, bu maddi
kanunları insan toplumunda da etkili olduklarını göstermeye çalışır. Vico'nun,
tarih anlayışında da maddi etkenlerin ekonomik, coğrafi v.s gibi etkenlerin
yeri çok önemlidir. Çünkü, bu etkenler ulusların kurumlarını belirlemede
önemli roller üstlenmişlerdir. Ancak, maddi etkenler tarihin seyrinde tek başına
yapıcı rol oynamamaktadır. Çünkü, Vico'da insan unsuru ve onun tinselliği ön
planda gelmektedir. Materyalist tarih anlayışı içinde en önemli filozof olarak
Marx'ın toplumu yönlendiren ekonomik ilişkiler ağına dayalı teorisini
sayabiliriz.
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Pozitivist tarih anlayışı, Fransız filozofu Aguste Comte'un tarih
anlayışına dayanır. Bu görüş,

tarihte tabiat üstü etkenler tanımaz. Ancak,

materyalizm ile de alakası yoktur. Comte, ilerleme ve insanlık tarihinin üç ayrı
devreden geçtiğini, bunlardan, teolojik ve metafizik devrelerinin geride kalmış
olduğunu, artık, insanlığın, pozitif bilim devresine girdiğini ve dolayısıyla
ilahiyat ve metafizik konularla uğraşılmaması gerektiğini ileri sürer. Tarih,
anlayışında ise tarih, ona göre, savaş şartlarından barış içindeki sanayi
şartlarına dönmektedir. Çünkü, ilmî düşüncenin ilerlemesi, insanlığı barışa
götürmektedir. Comte'un bu üç devresi, bize, yine, Vico'nun Tanrılar,
Kahramanlar ve İnsanlar Çağı'nı çağrıştırmaktadır.
İdealist Tarih Felsefesine gelince, idealizm, Kant'ın 1784 yılında çıkan
İdeen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Hinsicht adlı ünlü
makalesiyle başlamış ve Fichte, Hegel, Schiller ile devam etmiştir. Kant'a göre,
'tarih insanın özgürlüğünün oluşumundan başka bir şey değildir. Tarihe,
insanın özgür eylemlerinin gelişme ve ilerleme tarihi olarak bakmazsak, o
zaman insana ilişkin olaylar, anlamsız bir gidiş olarak kalır. Tarih sorunu,
yeryüzünde iyi ve kötü güçlerin çatışması sorunundur.' 245 . İdealist tarih
felsefesinin diğer bir büyük temsilcisi Hegel'dir. Ona göre, tarih, büyük tarihi
şahsiyetlerin

şuursuz

birer

alet

olduğu

içkin

bir

mantığın

gelişmesidir..İnsanlığın ilerlemesi çatışmalar, savaşlar darbeler ve ihtilallerle
doludur. Hakiki devlet de böyle teşekkül eder...Hegel'in sisteminde tarih, en
yüksek dünya mahkemesidir. Devletler hakkında hükmü o verir. Bu bakımdan
onların kaderini tayin eden de tarihtir. Tarihin diyalektik ilerleyişinde her
merhaleyi beli tarihi bir millet temsil eder. Bu millette tarih planında ruhun
belli bir vazifesi verilmiştir. Bu vazifeyi yerine getiren tarih sahnesinden çekilir
ve yerini bir başkasına bırakır.Hegel'e göre.'Dünya tarihi doğudan batıya
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doğru Asya'da başlayıp Avrupa'da son bulacak olan mutlak tarihin
yolculuğudur' 246 .
Bu filozoflarda görüldüğü gibi tarihin bir sonu vardır. Çizgisel veya
ereksel tarih anlayışı söz konusudur. Vico ise tam tersine döngüsel bir tarih
anlayışını savunmaktadır.
Ekspresyonist tarih felsefesi anlayışlarına baktığımızda, Vico'nun
etkilerinin göründüğünü söylemek hiç te yanlış olmaz. Bu tarih anlayışının
temsilcileri Leo Frobenius ve Oswald Spenglerdir. Temel olarak, modern
sanattaki ekspresyonizmden yola çıkarak geliştirilen bu fikir sistemine göre,
tarih, insan hayatının cereyan eden halini idrak etmek için bir vasıtadır. Bunun
içinde vakanüvistlerden öğrenilmekten ziyade intutionla, hadsle sezilir ve ciddi
tarih kitaplarından ziyade destanlardan anlaşılır. Artık, son şeklini almış olan
tarihi olaylar 'tabiat' biliminin esaslarına göre tetkik edilmeli, fakat henüz
cerayan eden ve gelişmekte olan 'tarih' hakkında ise şiir söylemek gerekir.Vico
da yaşayan tarihin şiirsel olduğunu bize eserinde göstermiştir. Sivil tarih, yani
halk hikmetinin anlattığı tarih şiirseldir. İnsanın şiirsel tabiatı, tarihe şekil
vermektedir 247 . Vico gibi, Oswald Spengler, Toynbee de daha olgun
olmadığını zannettiği tarihin alışılagelmiş şekillerini tanımamakta, İbn Haldun
gibi medeniyetlerin yükseliş ve çöküşlerinde bir döngü görmekte bireyle
toplumun biyolojik birliğine inanmaktadır.
Hümaniteci Tarih Anlayışı, Kant ile aynı zamanda yaşamış olan Leo
Herder'in İdeen zur philosophie der Geschichte der Menschen adıyla 1788
yılında çıkardığı eserinde ileri sürülmüş sonra aynı fikri Herman Lotze 1856
yılında çıkan Mikrokosmus, İdeen zur Naturgeschichte und Geschichte der
Menscheit ismindeki eserinde daha etraflıca izah etmiştir. Bu iki humanitecinin
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görüşleri az çok farklı olmakla birlikte özetle şöyledir: İnsan tabiat üzerinde
hakim olmak için yaratılmıştır. Fertler, milletler ve ırkları üzerinde hakim olan
bir insaniyet vardır. Tabiat ile karşı karşıya bulunan bu tümel haldeki
insaniyettir. Kültürler, ne kadar çeşitli olursa olsun bunlar üzerinde şuurlu tek
bir etken vardır bu da insandır. İnsanlığın hayatı ayrı ülkelerin, devletlerin v.s.
tarihi olarak öğrenildiği halde, bunlar ancak tek bir insanın hareketi, düşüncesi,
eylemleri olarak düşünülmeli ve orada tek bir insan medeniyeti idesi
aranmalıdır. 248 Herder ve Lotze tarih biliminde, edebiyatta ve sanatta buna bir
metot şeklini verebilmişlerdir.
Lotze, bu tarih üzerine bu düşünceyi yalnızca bir hümanite kuramı
olmaktan çıkarıp tarih felsefelerinin üstünde bir kuram haline getirmiştir.Ona
göre insanlar, genel bir ideale doğru yürümektedir
Humaniteci tarih anlayışı ile Vico'nun tarih anlayışını karşılaştıracak
olursak, yine Vico'dan etkilenmiş fikirler olduğuna şahit oluruz. Çünkü, Vico
da, herşeyden önce tabiatı değil insanı ve insanın yarattığı kültür ürünlerini ön
plana çıkarır ve tarihi, ulusların dolayısıyla da insanlığın tümel bir döngüsü
olarak ele alır.
Rasyonalist tarih felsefesi, Aydınlanma devrinin tarih anlayışıdır.
İngiltere'de Hume, tabiat ilimlerine yönelen ve tümevarışa şüphe ile bakan bir
metot ile insanlar arasındaki ruhsal ve sosyal ortaklıklarda fertler arasındaki
ruhsal ilişkilerde tarihin sürükleyici etkenini bulur. Adam Smith ise tarihi
rekabet savaşı ve işbölümü ile

açıklar. Voltaire'e göre, tabiat ilimlerinde

olduğu gibi tarihte de tek tek olayları birbirine bağlayan kanunlar aranmalıdır.
Voltaire, tarihi akla uygun ve aykırı oluş ile değerlendirir. Montesquieu tabii
şartlar ile neden sonuç ilişkisi içinde tarihi şartları tesbite çalışırken, Rousseau
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ise, tarihin gidişini bir yükselme değil gerileme ve alçalma olarak görmüştür.
Çünkü, sanat ve ilimlerin ilerlemesi ahlâki açıdan insanları ve toplumları
bozmuş, aslına yabancılaştırmış ve doğallıktan suniliğe ve gösterişe sevk
etmiştir.
Bu tarih anlayışlarının yanında, tarihe bireyden hareketle yönelen
varoluşcu, bir çağın sabit kalmış yapısal özelliklerini incelemeyi esas alan
yapısalcı, tarihsel bilgiyi birlikli bilim (unifed science) idesinden hareketle ele
alan ve kendi içinde bir çok türe ayrılan Neopozitivist tarih anlayışları, tarihi ve
tarihsel olayları biricikliği içinde anlama ve yorumlamayı esas alan
Hermeneutik tarih anlayışları da vardır. Heidegger, insan, kendi tarihi içinde
evreni değil kendini anlamakta ve dolayısıyla, hermeneutik yapmaktadır
demektedir. 249
Bu

açıklamaların

ışığında

Vico'nun

tarih

anlayışını

şöyle

değerlendirmeye tabi tutabiliriz.
Tarihi bir bilim saymayan Descartes’e karşı olan Vico’ya göre tarihin
konusu genel anlamda tarih değil, insanlığın tarihidir.Yukarıda da belirtildiği
gibi Humaniteci ve Hermeneutik tarih anlayışları da bu çizgidedir. Vico’ya
göre tarih, kökleri tanrıda olan bir planın gerçekleşmesidir Vico'ya şu soruyu
sorabiliriz: Eğer, tarihi, Tanrı yapıyorsa insan bunu nasıl kavrayabilir? Doğayı
neden kavrayamaz? Vico, mistik bir anlayışa mı sahiptir? Hem Plotinus,
Ortaçağların Hegel'i Proclus'a göre "Bir", hem de Hegel'in kendi düşüncesine
göre, "Geıst" kendini açıyor, düşünce kendini açıyor evreni gerçekleştiriyor.
İnayet te mi böyledir? Vico'da Bilgi ve yaratma'nın aynı şey olması yukarıda
adı geçen filozofların düşüncelerinin bir tekrarı gibidir. Fakat, farklı olan şey,
Plotinus ve Hegel panteist olmalarına rağmen, Vico, evren tanrıdır demez
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ancak, o, herşey, Tanrı'dadır diyen düşüncesiyle bir pananteisttir. Bu da hulûl
düşüncesini getirir ki, zaten Vico, bir hristiyan olarak, tanrının kısmen de olsa
insanî planda yaşaması gerektiğini vurgulamıştır. Tarihin akışı, Tanrının
eliyledir. Ancak, Tanrı, hem aşkın olarak hem içsel olarak bu akışa müdahale
etmektedir. Yani, Tanrı, zaman ve mekan dışı olmakla beraber, zaman ve
mekanın içindedir. Zihin, bunun ispatıdır. Çünkü, zaman ve mekan içindeki
zihin aynı zamanda evrensel ve sonsuz şeyleri düşünebilmektedir ve insan
matematikçi olduğuna Tanrı'ya en yakın varlıktır.
Yeni

Bilim,

"rasyonel

sivil

teoloji"

olması

bakımından

değerlendirildiğinde, imanın yerini bilim ve bilgelik nasıl alacaktır sorunu
gündeme gelmektedir. Yeni Bilim, bir felsefedir. Bir teolojdir. İnsanlığın tarihi
alanında bugün kullandığımız bilim kavramının yerini hikmet alacaktır. Çünkü,
Vico'ya göre, hikmet, insanî değerlerin bilgisidir ve bu bilgi yalnız akılı değil
duygu ve eylemleri de kapsar. Tanrıya yakın olan bu bilgidir. Vico'da bir şeyi o
şey yapan şey değerdir. İnsan, ilkin değeri kurmuştur. Ateistlerin kurduğu
hiçbir kurum ve ulus tarihte yoktur. Vico'nun görüşlerini sıralamak gerekirse,
insan toplumu tabiattan önce gelir. Çünkü, insanlar, bu toplumla birlikte, vahşi
tabiatlarını bırakmışlar ve birarada yaşamanın zorunluluğunu anlamışlardır. İlk
topluluklarda su kenarlarında ortaya çıkmıştır. Gök gürlemesi ile insanlar
tanrıların kendilerine birtakım uyarılarda bulunmak istediğini düşünmüşler ve
kehanet adını verdikleri işaretleri yorumlamaya başlamışlardır. Böylece, bir
anlamda, felsefe de işin içine girmeye başlamıştır. Çünkü, filozofların eskilerin
hikmeti dedikleri şey, aslında, mitolojilerin yorumlanmasından ibarettir. Bu
somut düşünce ürünleri ya da daha iyi bir deyişle hayal gücünün ürünleri soyut
akıl aracılığıyla felsefi düşünceye dönüştürülmüştür. Vico'ya göre, bu aslında
humando ölü gömmemekten gelir. Çünkü, toplumlar şu şu devrelerden
geçmişlerdir. İnsanlık çağı filozofların ortaya çıktıkları çağdır. Çünkü, artık
diller

de

gelişmiş

insanlar

düşünceleri

ile

soyut

fikirler

üretmeye

başlamışlardır. Filozoflar, şimdiye kadar ilahi inayeti doğa düzeni içinde
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aramışlardır. Oysa onu insanın tarihsel özünde aramaları gerekmekteydi. İlahi
inayetle filozoflar arasında nasıl bir ilgi kurulabilir? Tüm toplumsal hayat bir
tanrısallık kültü ile başlamıştır. Polybius'un filozoflar olsaydı, dine ihtiyaç
olmazdı sözüne karşı din olmasaydı felsefe de olmazdı savını ortaya koyar
Vico.
Vico'nun ileri sürdüğü tarih başlangıcının ve tarih evrelerinin,
günümüzde

ortaya

çıkarılan

arkeolojik

çalışmalarla

paralelliği

de

düşündürücüdür. Kramer 'Tarih Sümer'de Başlar' adlı eserinde şöyle
demektedir:
'Arkeolojik buluntular manevi ve kültür mirasına gözlerimizi açtı.
'Tevrat Memleketindeki arkeolojik çalışmaların en önemli bulgularından birisi,
Tevrat'ın başlangıcı ve temeline parlak ve açıklayıcı bir ışık tutmasıdır. 250
Vico da tıpkı Kramer'in yüzyılımızda söylediği gibi, ilk uygarlıkların
Kalde gibi iç kesimlerde ortaya çıktığını söyler ve Tevrat'ta geçen tufan
hikayesi ile tarih anlayışını başlatır. O da Tevrat'ın memleketindeki
bulgulardan söz eder. Vico Eski Mısırlıların üç çağ bölümlemesine (Tanrılar,
Kahrmanlar ve İnsanlar Çağı) uygun olarak Kronolojik Tablosunu şöyle
belirler. 'Kronolojik Tablo, evrensel tufan ile başlayarak ve eski Mısırlılara
göre, İbranilerden geçerek, Kaldeliler,İskitler Fenikeliler, Mısırlılar, Grekler
ve Romalıların içinden geçerek İkinci kartacalı savaşına kadar eski ulusların
dünyasının ana hatlarını çizer.'

251

Kramer, sanki Vico'yu doğrularcasına

şöyle devam eder:
Tufan hikayesinin İbrani yazarlar tarafından yaratılmış olmadığı
Brıtish Müzesinden Georg Smith'in Babil 'Gilgamış Destanı'nın onbirinci
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tabletini keşfedip çözümünü yaptıktan sonra anlaşıldı, Bu tabletin kapsamı
yalnız, ana konu olan tufan hikayesinden dolayı önemli değil, giriş olarak
yazılan tufandan önceki olayları anlatması dolayısıyla da ilgi çekicidir. Metnin
bu kısmı kırık olmamasına rağmen insanın yaradılışını krallığın başlangıcını
ve tufandan önce en az beş şehrin tufandan önce var olduğunu açıklayan bir
takım sözler bulunur...metnin anlaşılmaya başlanan yerinde bir tanrı diğer
tanrıya insanları yok olmaktan kurtarmak istediğini böylece, insanın da
karşılığında tanrılara, şehirler, mabetler yapacağını anlatıyor'. 252
Vico da Tevrat'taki tufan hikayesine bağlı olarak, Dünya yaratıldığı
zamanda dünyanın ilk halkının gerçek Tanrı tarafından yaratılan Adem'in
kendilerinin prensleri olan Yahudiler olduğu olgusundan başlayarak... gentil
bilgiyi incelemek ister. Buradan yola çıkarak da ilk bilimin mitoloji ve fabllerin
yorumu olması gerektiğini ileri sürer. Vico'ya göre, bilimler, başka bir
kaynaktan değil uluslardan çıkarlar. Mitoloji ve fabllerin yorumu olan ilk
bilimle, ulusların olduğu kadar bilimlerin de başlangıcı keşfedilecektir. 253

Vico, bununla ilgili olarak Mısırlıların piramitleri kadar hatta ondan
daha önemli bir buluş yaptıklarından söz eder. Bu buluş şudur: Mısırlılar,
dünyanın çağlarını üçe ayırmışlardır: Tanrılar, Kahramanlar ve İnsanlar Çağı.
Vico, bu bölümlemeyi büyük filolojik gerçeklik olarak tanımlar. 254 Ona göre,
bütün uluslar, ilkin krallarının Jove olduğunu savundukları Tanrılar çağının
içinden geçmişlerdir. Sonra kendilerini Tanrıların oğulları saydıkları
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kahramanlar çağından geçmişlerdir ve Herkülün bu oğulların en büyüğü
olduğuna inanmışlardır' 255
Şimdi, Kramer'in yine Vico'yu doğrularcasına uygarlık tarihinde
ulusların kahramanlık çağlarıyla ilgili söylediklerini aktaralım.
'İnsanlığın uygarlık tarihinde yerden yere ve devirden devire ortaya
çıkan eski kahramanlık çağlarının, hayal ürünü birer edebi yapıt olmadıkları,
zamanlarının sosyal olaylarını yansıttıkları günümüz tarihçileri tarafından
açık olarak bilinmektedir. (Bunu çoğunlukla İngiliz Bilgini H. Munro
Chadwick'e borçluyuz.) İyi bilinen üç kahramanlık çağını örnek gösterebiliriz.
Birisi İ.Ö. ikibinin sonlarına doğru, kendi topraklarında ortaya çıkan Yunan
kahramanlık çağı, ikincisi, Yunan'dan bir veya iki yüzyıl kadar sonra gelen
Hind kahramanlık çağı, üçüncü olarak daha çok Kuzey Avrupa'da İ.S.
dördüncü yüzyıldan altıncı yüzyıla kadar süren German Kahramanlık Çağı. Bu
üç kahramanlık çağın sosyal yapısı, devlet düzeni, dini kavramlar ve
anlatışlarındaki estetik şekli birbirlerine çok benzemektedir. Bu gösteriyor ki
hepsi aynı sosyal, politik ve ruh ortamında meydana çıkmışlardır. 256
Kramer'in bu anlatımı bize gösteriyor ki, her ulus, Kahramanlar Çağı
denilen bir çağdan geçmiştir. Vico da Yeni Bilim adlı eseri boyunca ortaya
koyduğu tarih döngüsü anlayışı içinde, bize, her ulusun Tanrılar, Kahramanlar
ve insanlar Çağı olmak üzere üç çağdan geçtiklerini göstermeye çalışırken
özellikle, her ulusun, doğuşu, büyümesi ve gelişmesi bakımından paralelellik
taşıdığını ve bu paralelliğin döngüsel olduğunu anlatmaya çalışmıştır.
Kramer, şöyle devam eder:
255

Vico, New Science paragraf 53. Bu alıntıda verilen Jove, bütün ulusların gök tanrısını,
Herkül ise, her ulusun kurucusu olarak simgelenen ilk kahramanı belirtmek üzere, Vico
tarfından, Grek mitolojisinden alınıp örneklendirilmiştir.
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'...Sumer kahramanlık hikayeleri dünya ve edebiyat tarihinde yeni bir
kahramanlık çağını ortaya koyuyor. İ.Ö. 3.ncü binin ilk başlarına rastlayan
çağ, Sumer kahramanlık çağı. Bu en eski olan Yunan çağından 1500 yıldan
daha önceye ait olmasına rağmen kültür ana hatları birbirine uymaktadır.' 257
Vico da, kendi kronolojik tablosunda ilk yeri Yahudilere, ikinci yeri
Kaldelilere ayırır. Çünkü, Yahudiler, dünyadaki ve kutsal tarihteki ilk
insanlardır ona göre. Daha sonra, Kaldeliler gelir ve Kaldeliler ilk gentillerdir
ve Zerdüşt ise, onların prensidir, yani ulus kurucuları (Herkül gibi). Vico, işte
evrensel tarihin başlangıcını Kalde halkı arasında şekil almaya başlayan Asur
monarşisine kadar geri götürür 258 . Kalde, Kramer'in Sümer dediği uygarlığın
bir diğer adıdır. Yine, Kramer ve yüzyıllar önce Vico'nun anlatımları uygarlık
tarihinin başlangıcını aynı bölgeye indirgemektedir.
Vico, Kahramanlar Çağında, ulus kurucularının kendilerini tanrıların
oğulları saydıklarından söz etmişti 259 . Kramer de, aynı şeyi Kahramanlar
Çağının özelliği olarak dile getirir. 'Bazı kahramanlar, tanrısal bir kuşaktan
gelmiştir, ama, hiçbir zaman onlara bir tanrı gibi tapılmaz. Yunan, Hind ve
Kuzey Avrupa kahramanlık çağında bulunan bütün bu özellikler Sumer
kahramanlık çağı için de karakteristiktir.
Vico, gibi Kramer de uluslardaki paralelliğe ilişkin olarak şunlar söyler:
'Fakat, paralellik daha da ileri gidiyor. Gerçekte, bu, estetik anlamda
özellikle edebiyatta görülüyor. Bu dört çağda da kahramanlık hikayelerinin şiir
halinde söylenip çalınmış olması göze çarpan başarılarından biridir. Onlar,
çağlarının ruhunu ve his dünyasını yansıtırlar...Kral ve prenslerin serüvenleri
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ve başarıları ...harp ve lir eşliğinde çalınmıştır.. Sumer destanları da aynı
karakterleri taşımaktadır. 260
Demek ki, son arkeolojik kazılar ve belgeler Vico'nun tarih felsefesini
destekler niteliktedir. Vico, tarihin anahtarı şiirdir demekle, gözümüzü bu
çağların kültürel özelliklerine çevirmemizi istemektedir. Şiir demekle Vico,
aslında özellikle halk dilinde varolan edebi anlatım tarzını kastetmektedir.
Çağların döngüselliğini anlamak, her bir çağın özelliklerini tanımakla
mümkündür. Bunlar, ise, fabllerde, mitolojilerde, dilin anlatım gücünde,
şiirlerde, destanlarda ve bir çok edebi türde yansır. Ancak, Vico, bu günkü
anlamda, bizzat bir belge çalışması yapmış değildir. O, kendi zamanındaki
literatüre dayanarak bir takım yorumlarda ve varsayımlarda bulunmuş ve
bunlardan sonuçlar çıkararak tarih üzerine bir felsefe yapmıştır.
Vico'nun tarih üzerine düşünceleri aslında felsefî bir girişimdir. O tam
olarak yöntemsel bir inceleme yapmış değildir. Ancak, tarihsel araştırma
yaparken, filoloji ve felsefe işbirliğini, kendisi, yöntem olarak önermektedir.
Vico, aynı zamanda hem bir tarih felsefesi hem de tarih üzerine bir
felsefe yapmaktadır. Bilindiği gibi historizm, insanı tarihsel bir varlık olarak
ele alır.

Vico da tarih problemini felsefî olarak ele alır ve insanı ve insanın

yarattığı tarih alanını felsefî olarak inceler. Vico, Yeni Bilim'de aynı zamanda,
tarihte bir yön ve akış belirleyerek, spekülatif sonuçlara varır. Bu yönüyle de o,
aynı zamanda historisisttir, yani, tarihsicidir. Tarih, belli bir yerden başlar belli
bir yöne doğru akar demektedir. Yani, insan aklının değişmeleri ile insan
varlığı kendini tarih içinde belirler, ancak, insan yine de yalnız başına değildir.
İlahi inayet tarafından desteklenmektedir. Bu inayet, Tanrı'nın insanlara
sunduğu veya gösterdiği en açık tarafıdır. 'ideal sonsuz tarih'te ulusların zaman
259
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içindeki akışı ile hem insanlığın evrensel tarihininin hem de ulusların özel
tarihlerinin zaman içindeki incelemesidir.
Vico'nun yalnız insanı tarihsel bir varlık olarak alması düşüncesi kadar
bütün varlıkların tarihsel olduğu düşüncesi de doğrudur. İnsan varlığı, tarihsel
bir varlık olduğu kadar tarihi hiç umursamayan bir varlık ta olabilir Nitekim,
insanî olan herşeyin tarihsel olduğu iddiası felsefe ve bilimsel düzeyde asla
doğrulananmaz. Çünkü, insan yaşantısı içinde her zaman bilginin konusu
içerisine girmeyen bir şeyler bulunabilir. Örneğin, sezgi bunlardan biridir.
Arnold Tonbee de "Tarihin Değeri ve Faydası" adlı çalışmasında şöyle
demiştir :'Eğer, tarih müsbet bir ilim olsaydı, pratik maksatlar için ilimlerin
şahı olurdu' 261
Gerçekten de tarih, insan yaşantısı ve tinselliğini her yönüyle ele alıp
inceleyebilecek şekilde bilgi konusu yapabilseydi, insanlar arası ilişkiler,
yönetim şekilleri v.s gibi bir çok alanda mevcut olan sorunlar çözüm
bulabilirdi. Ancak, insanın ve toplum yaşantısının karmaşık dokusu, bilimin
istediği düzenli olguların ortaya konmasını güçleştirmektedir. Ayrıca, tinsel
alanda, yine bilimin istediği gibi, geleceğe yönelik ön-kestirmeler yapmak
şimdilik mümkün görünmemektedir. Vico da, tarihi ve kültür olgusunu bir
bilim formuna sokmaya çalışırken, öncelikle, tümevarım yöntemini kullanmış
ulaştığı sonucu kanıtlamak için de tümdengelim yöntemine başvurmuştur.
Roma ulusunu örnek vererek ideal sonsuz tarih fikrini kanıtlar. Ve bu ispatını
tüm uluslara uygular. Ancak, biz her bir ulusun gelecek çağlarda üç çağdan
geçip geçemeyeceğini bilemeyiz. Ancak anlaşıldığı üzere, Vico'nun buna
cevabı, ortak insanî tabiat kavramında temellenmektedir. İnsan, birey olarak
çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemlerinden geçmekte ve sonra yokolup
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gitmektedir. Lüks eğlence onun tabiatına ters düşmektedir. Sonraki çağlarda
şiir heyecan ve zevk vastasıdır Halbuki, daha önceki ilk insanların dünyasında,
şiir, ilk insanların çevrelerini anlamak ve kontrol etmek için gösterdikleri
teşebbüsün doğal bir ifadesiydi. İlk fabller ve mitler hayal gücünün bozulmuş
bir açıklaması değil metafiziksel bir görüşün ifadesiydi.
'17. yüzyılın son yarısında yaşayan bir fransız bilgini de Fontenelle
zamanındaki aydınların tarihe bakışlarını "Tarih, herkesin bildiği efsaneden
başka bir şey değildir" (l'historie n'est qu'une fâble convenue) diye özetlemiştir.
Bu söz vecize gibi Fransız edebiyatı aracılığıyla diğer Avrupa milletleri
arasında yayılmıştır. Avrupa, henüz, tarihe bir bilim değeriyle bakmaz iken
İslam aleminde ortaçağlardan beri bu ilme gereken değer verilmişti' 262 .
Vico'da belki bu yaygın kanıyla efsanenin ne olduğunu ve tarihin
insanlık açısından önemini vurgulamak gereğini hissetmiştir.
Vico'ya göre, kendi zamanındaki tarih anlayışının temellendiği
varsayımlar keyfî karakterdedir ve arkasında her medeniyetin kendini tarihin
temeline koyma eğilimi yatar. Bu varsayımlar, ona göre, milliyetçi
varsayımlardır.
Genel olarak, Vico'nun itirazı, tarih ve toplum, kültür üzerine yapılan
yorumların yetersiz oluşuna ilişkindir. Filozoflar, insan zihninin tarihsel olarak
şartlandığı olgusunun farkına varamamışlardır ve geçmiş çağlara yalnızca daha
sonraki zamanlarda geçerli olabilecek kavramlar atfetmişlerdir.
Ancak, Vico, yetersiz bulduğu yorumlar kadar kendisi de yetersiz
yorumlarda bulunmuştur. Tarih araştırmalarında dilin incelenmesi esasını
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vurgulaması dışında gerçekten bir tarih araştırmasının nasıl yapılacağı
konusunda açık fikirlere sahip değildir. O da, kendisine örnek aldığı Bacon
gibi, tarihin farklı bir yöntemle araştırılması gerektiğini vurgulamış ancak
bunun nasıl yapılacağı konusunda bir yöntem önerememiştir. Yalnızca, tarih
üzerine bir felsefe yapmakla yetinmiştir.
Vico'nun asıl önemi, insanın ortak tabiatı gereği her ulusun kendi
kültürünü kendisinin oluşturabileceği yolundaki düşünceleridir: Şöyle ki:
Yabâni bir şekilde yaşayan insanlar, birtakım etkiler yoluyla toprağı işleme v.s
gibi şeylerle dünyayı değiştirmiş ve uluslarını kurarak dünyanın altında bu kez
kendilerini değiştirmiştir. Siyaset yapmış, medenileşmiş, insanîleşmiştir, Dili
işlemiştir, çeşitli kurumlar teşkil etmişlerdir. Her bir ulus bunu kendi iç bünyesi
içinde gerçekleştirmiştir. Yoksa başka bir ulusun üretimlerini almayı
beklememiştir. Ancak, bu ulusların birbirlerinden etkilenmedikleri anlamına da
gelmez. Ticaret, malların olduğu kadar kültürün ve dilin de taşınmasına
yardımcı olmuştur. Vico, ulusların dünyası üzerine savlarını ortaya koyarken
özellikle, Roma ulusunu örnek verir ve detaylı olarak tartışır. Örneğin 'fief'
(orijinal eserde feudi) sistemi, toprakların tasarruf hakkı diyebileceğimiz ve bir
çeşit bizim kültürümüzde, Osmanlı imparatorluğunda görülen tımar sistemini
genel çerçevesiyle andıran bir sistem, hem eski Roma İmparatorluğunun
Kahramanlık zamamında hem de Avrupa'nın Vico'nun zamanındaki feodal
yapısında görülmektedir. Roma'daki plepler ve Ortaçağdaki vassallar (bir çeşit
köle) birbirine benzer. Bunlar, efendilerine bağlı kölelerdir. Bir takım hakları
vardır. Roma barbarlık zamanı ile Avrupa'nın hanedan armacılığı, yani,
hiyeroglif dili benzerlik gösterir. Vico, örnekleri, dünyanın devamlı olarak üç
çağdan geçtiğinin ispatları olarak verir.
Yeni Bilim adlı esere baktığımızda Vico'nun, çok fazla örnek verdiğini
görüyoruz. Tıpkı, Bacon'un tabloları gibi, sayabilediği ve toplayabildiği bütün
örnekleri göstermeye çalışır. En çok da mitolojinin ortak anlamlarından
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yararlanır. Roma örneğini değişik açılardan ele almakla birlikte asıl göstermeye
çalıştığı şey, bir ulusun bu üç çağın içinden nasıl geçtiğidir. Özellikle, patrici
ve plepler arasındaki mücadeleleri uzun uzun anlatır. Çünkü, bu mücadeleler,
Vico'ya göre, tarihteki tekrarların özel bir durumu olduğu gibi olgunun
doğruyu doğrunun olguyu nasıl dönüştürdüğünün ve doğal kanun ilkelerini
nasıl bir ulusun ve devletin kanunu haline geldiğinin göstergesidir.
Görüldüğü gibi, Vico da dahil olmak üzere bir tarihçi tarihsel bir olgu
ile karşılaştığında nasıl bir tutum içinde bulunacaktır. Emprik ve somut olaylar
bakımından bunu açıklayabilen bir tarih filozofuna rastlanmıyor. Böylece,
insanlığın en ilkel çağlarındaki barbarlık dönemlerinden başlayarak ulaşmış
olduğuna inandığı aydınlanmış yüksek kültür çağına varıncaya kadar bütün
hayatı ilerleme ve evrimleşme safhaları, felsefi anlamda, tarih ve tarih
yazarlığının esas konusu olmaktadır. O halde, diyebiliriz ki, Vico, insanlık
tarihini bir bütün olarak ele alımış ve üst yapısal bir biçimde kurgulamıştır.
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BÖLÜM VI
DİN, KANUN VE DEVLET ANLAYIŞI
Bu bölümde, Vico'nun din, kanun ve devlet üzerine fikirlerini
inceleyeceğiz. Vico'nun tarih felsefesinin temel ögeleri olan din kanun ve
devlet anlayışında, Vico'yu yine Hegel ile karşlaştıracağız. Çünkü, önceki
bölümde, idealist tarih filozoflarından Hegel'i seçmiştik. Bu nedenle, bu
bölümde de Vico'nun ve Hegel'in düşüncelerindeki benzerlik ve farklılıkları
göstereceğiz.
Din, Devlet ve Tarih İlişkisi
Vico'ya göre, Yeni Bilim'in ilk ilkesi olan inâyet, Tanrı'nın doğrudan ve
tabiat üstü faaliyeti olarak insanın toplumsal ve kültürel yapılarındaki
gelişmenin bütün yönlerine önderlik etmekteydi. İlkel durumdan başlayarak,
tarih içinde gelişen insanın ruhsal hayatı, onun eylemleri ve araştırmaları ile
birleşerek bir bütün oluşturmaktadır. Bu gelişme, Vico'ya göre, kanun ve devlet
anlayışlarıyla paraleldir.
Kanun ve devlet sorunu, Vico için çok önemlidir. Çünkü, Vico, tarih
kuramının işlevini göstermek için, tarihsel üretimin bir parçası olan devleti ele
alır ve siyaset felsefesi ile tarih teorisini açımlar. Ona göre, hukuk ilminin ve
doğal kanun teoristlerinin başlaması gereken yer, inâyettir. Çünkü, kanun fikri,
inâyet fikri ile birlikte kurulmuştur. O halde, kanun fikri halk hikmetinin
içinden gelmektedir. Halbuki, Vico'ya göre, Grotius, Selden ve Pufendorf,
doğal kanun anlayışına, filozofların hikmeti ile ve yani, ortadan başlarlar.
Kanun da o halde, öncelikle, somut bağlantılar çerçevesinde ortaya çıkmıştır ve
ilkin, karşılıklı faydaya ve gereksinime dayalıdır, yani, o da güncel ve somut
tarihsel alan içinde, certum/certain alanında varolmuştur. Önceleri, bireysel
hukukî sorunlara bireysel çözümler üretilmiş, daha sonraki çağlarda, ancak,
insanlık, soyut düşünceye ulaştıktan sonra, kanunlar, evrensel çerçeveye
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(verum alanına) oturtulabilmiştir. Kanun fikrinin çokluk ve çeşitlilikten
kurtulup, genel ilkelere ulaşması ve bir çok benzer olay için bir tek kanunun
çıkarılması düşüncesi ile birlikte, toplum düşüncesinin ve bilincinin de geliştiği
görülmektedir. Bu genel aşamaya ulaşan kanun bilinci, birlik, bütünlük ve
topluluk bağlarının güçlenmesini gerektirmiştir. İnsan da, bu bağlam içinde,
kendi tabiatının, aldığı eğitim biçiminden ve içinde bulunduğu toplumun
kültürel yapısından ayrı olmadığını farketmiştir. Vico'nun da ısrarla üzerinde
durduğu toplumsal birlik ve bağlantılar yönetim biçimlerini doğurmuştur.
Yönetim sorunları, daha ilk insanlarla birlikte başlamıştır. Çünkü, yönetim
biçimi olgusu, sosyal olmanın gereğidir. Yönetimler sayesinde, insanlık,
birarada yaşamış ve birlikler oluşturmuşlardır. O halde, devlet, temel bir sosyal
yapıdır. İnsanın tabiatının gereği olan, birarada yaşamadan dolayı, insanın
olduğu her yerde yönetim ve devlet sorunu varolmuştur.
Vico, devlet sorununu din, kanun ve hukuk ilmiyle bağlantılı olarak
düşünür. Devlet, kanunun yeridir. Yeni Bilim'de o, çok özel tarihsel olaylarla
kanun ve devlet şekillerini göstermeye çalışır. Bunun için her üç çağdan
geçtiğini düşündüğü Roma ulusundan örnekler verir. Bu üç çağ değiştikçe
bununla ilintili olarak, insan tabiatı, düşünce şekli ve kanunlar ve yönetim
şekilleri de değişmektedir.
Vico, ilkin, Jean Bodin'in ilk yönetimlerin sırası hakkındaki fikrini
doğru bulmaz. Bodin'e göre, ilk yönetim biçimi, monarşiktir, sonra halkçı, daha
sonra da aristokratik yönetimler gelmiştir. 263
Halbuki, Vico'nun, İkinci Kitabın Şiirsel Politika kısmında belirttiği
gibi ilk yönetimler, en yaygın şekilde aristokratik bir biçimde doğmuştur. İlk
aileler, kahramanların gücü ve koruması altındaki famulilerle kurulmuştur.

263

Vico New Science paragraf 1009-1019

168

Bunlar, dünyadaki ilk topluluklardır (socii). Socii, karşılıklı faydaya dayanan
ilk birlikleri ifade etmektedir. İlk toplum biçimi, ailedir ve ailenin yönetim
şekli de babaya ait güçten dolayı aristokrasidir. Çünkü, ilk insanlar, şimşek
çakan gökyüzüne tanrısallık atfettikten sonra, uzun süre saklandıkları
mağaralardan çıkmış ve uzun süre kaldıkları yerlerde, ölülerini gömmüşlerdir.
Vico, humanitas teriminin kökenini ölü gömme anlamına gelen "humando"
kelimesine dayandırır. Çünkü, insanlar, ölülerini gömdükleri yerlerde, ilk
hakimiyet bölgelerini (dominion) kurmaya başladılar. 264 Bu hakimiyet
bölgelerinin efendileri, devler olarak adlandırılmaya başlandı "Giant"
gömülmüş olanların oğulları veya "yerin oğulları" anlamında Grekçe bir
kelimedir. Onlar, kendilerini, yerin oğulları, dolayısıyla, tanrıların oğulları
kabul ettiler. Gökyüzünün kehanetlerinin anlamlarını biliyorlardı. Bu nedenle,
rahip, baba, kral ünvanlarının hepsine sahiptiler ve kendilerini, ayrıcalıklı veya
soylu olarak kabul ettiler ve böylece, ilk soyululuk anlayışı doğdu. Onlar,
'giant' dev kelimesinden gelen gentes denilen ilk soylu evleri meydana
getirdiler ve ilk aile birliklerini kurdular. Onlar, aynı zamanda tanrının
oğullarıydııla ve ulus kurucularıydılar. İlk gentil ulus kurucularının batıdaki
simgesi Herkül doğudaki simgesi Zerdüşt idi 265 Mitolojide, Herkül, ormanı
ateşe vererek tarıma hazır toprakları meydana çıkaran kahraman olarak tasvir
edilir. Vico'nun tespitine göre, Grekçe'de 'nomos' çayır, otlak, kanun düzen gibi
aynı anlama gelmektedir. O halde, tarımsal hayat ile birlikte kanun anlayışı da
başlamıştır. 'Vico'ya göre, ilk sözcüklerle bunların anlamları arasında doğal
bir bağlantı vardır'. 266 Bildiğimiz gibi, dil, bir kültür ögesidir ve kültür dilde
yansır, kültür dil de taşınır, dil insanın doğasında bulunur savını kabul eden
Vico, zaten bir yöntem olarak da önerdiği dilin incelenmesi işini, kendisi de
yapmıştır ve dildeki kelimelerden halkın yaşayış biçimini bulmaya çalışmıştır.
Tezimizin IV. Bölümünde dil sorununa değinmiştik.
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Vico'nun tespitine göre, baba, kral, tanrı aynı anlamlara geliyordu.
Zeus, veya Jove, hem bütün tanrıların babası hem de kralı idi. Böylece, şiirsel
politika doğmuştu. Ona göre, mitolojinin henüz bozulmamış olan ilk anlamları,
bize, bunu vermektedir. O halde, siyasetin, yönetimin ilk biçimi, aileler
durumunda ve onların yapısında aranmalıdır. Çünkü, genteslerin doğal
kanunun kökü oradadır. Tarih de, kanun da oradan başlar. Ancak, Vico, aileyi,
yalnız, anne baba ve çoçuklardan oluşan bir yapı şeklinde açıklayan Bodin'i
eleştirir. Onun özel terimi 'famuli'dir. Bunu, yukarıda sözü edilen yapıdan
aileyi ayırmak için kullanır. 'Famuli', vahşi durumdaki insanların birbirlerine
kötü davranışlarından kaçan ve aile kurucusu olan babalara sığınan
sığınmacılarla birlikte anne baba ve çocuklardan oluşmaktadır. 267
Böylece, ortak bir iyiden ve faydadan dolayı oluşan grup hayatı
(socii) başladıktan sonra politika da başlamıştır. Grup hayatının içsel yapısı
siyaseti gerekli kılmıştır.
Siyaset, insanların tabiatında varolan ortak duyu ile mümkündür. Ortak
duyu ile tarihsel ve sosyal değişim arasındaki bağlantı, ortak duyunun insanî
ihtiyaç ve faydalardan kaynaklanması yoluyladır. Ve bu hükümler genteslerin
doğal kanunun iki kaynağıdır. Vico, insanlar, ilkin gerekliği hissederler sonra
faydayı ararlar sonra rahatı ararlar, daha sonra da zevklere yönelirler.
Böylece, lükste çözülme büyür ve son olarak delilik çoğalır ve insanlar,
tözlerini, enerjilerini boşa harcarlar

268

diyerek doğal kanunun insan

tabiatındaki yönelimini göstermiştir
Yukarıdan da anlaşılacağı gibi başlangıçta bir yanda 'baba' diğer yanda
onun 'famuli'si vardır. Baba, onların korunmasını ve gereksinimlerini sağlarken
267
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onlar da baba için çalışırlar. Bu durumda, babanın 'famuli'si üzerindeki hakkı
çok geniştir. Hatta, onların yaşam ve ölüm hakkı bile babanın elindedir. Onlar,
babanın doğal mülküdür. Babanın etrafına şekillenen bu birlikte babanın iyiliği
herkesin iyiliğidir. Babaya faydalı olan herkese faydalı olandır. Bu nedenle, ilk
yönetim şekli monarşik değil, aristokratiktir. Oğullar, babalarının ölümüyle,
doğal mülk olmaktan kurtulduktan sonra doğal kölelelik durumundan tedirgin
olunmaya başlanmıştır. Vico, bu noktada şu aksiyomunu ortaya koyar:" İnsan
doğal olarak kendini kölelikten kurtarmayı gaye edinir" 269 Bunlar, mitolojide
şu şekilde betimlenmiştir: Tantalus'un meyvaya (kahramanların toprakları
üzerinde yetişen altın elma (yani, buğday) boşuna ulaşmaya çalışması ve susuz
kalan Tantalus'un suyun dudaklarına kadar gelip geri dönmesi. Ixıon'un
tekerleği devamlı döndürmesi, Sisifos'un kayayı durmaksızın yukarı doğru
itmesi hep bu nedenledir. Yani 'famuli veya köleler, uzun zor ve acılı bir görevi
yerine getirmeye mahkumdurlar. Vico'ya göre, 'famuli, plepler veya köleler, bu
nedenle isyan etmişler ve bunun sonucunda cumhuriyetler doğmuştur. 270
Vico, isyankar Roma pleplerinin efendilerinin insafsızlığına dayanmak
için fabller yarattıklarını Aesop'un şu şiiriyle örneklendirir:
Kulak ver bana, ben şimdi kısaca açıklarken
Fabl sanatının nasıl ortaya çıktığını,
Kölelikle kuşatılmış mutsuz köleler,
Göstermek

istemediler,

efendilerinin

sertliğini

ve

insafsızlığını

zihinlerine.
Fakat, fabllerin örtüsü altında,
Buldular bir yolunu, ifade etmek için düşüncelerini ve duygularını,
Kurtulmak için efendilerinin öfke dolu hakaretlerinden... 271
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Vico, plepler ya da kölelerin, savaşın ve barışın bütün tehlikelerini ve
zorluklarını paylaştıklarını, ancak, zaferleri ve ganimetleri paylaşmadıklarını
ifade eder.
O halde, Vico'ya göre, ortak iyi kavramı, ilk aristokratik yönetim şeklini
oluşturmuştur ve daha sonra, bu otorite anlayışı ve bu otonomi korunmaya
çalışılmıştır. Daha sonraları, babalar, famulinin isyanları ile onlara birtakım
haklar bahşetmişlerdir. Vico, 'famuli'yi kahramansal dönemin yönetimindeki
plepler olarak yorumlar ve Aristoteles'in şu sözünü sık sık vurgular: "soylular
pleplere karşı sonsuz düşmanlığa yemin ettiler". 272 Çünkü, soylular, kendi
kurdukları düzeni daima korumak plepler ise bu düzeni değiştirmek isterler 273 .
Vico'ya göre, bunun nedeni neydi? Şimdi bunu görelim:
Soylular, kendilerinin tanrısal famulinin ise vahşi kökene sahip
olduğına inanıyorlardı. Famuli, bir kölelelik kurumu olarak yaşadı 274 , daha
sonra, soylulara hizmet etmekten bıkmış ve isyan etmiştir. Toprakların
paylaşılması için mücadele etmişlerdir. Bunun üzerine, soylular, güçlerini
birleştirmişlerdir. Aralarında en sert ve hiddetli olanı kral seçmişler ve böylece
kahramansal dönemin krallıkları başlamıştır. Babalar bir diğer babaya itaat
eder hâle gelmişlerdir. Dolayısıyla, ilk cumhuriyetler (burada, soyluların,
meclisler kurarak aldığı ortak kararlara dayalı yönetim biçimi), soyluların
gücünü korumak için kurulmuştur. Bu gücü korumak için temel nokta da
kurumların ve sınırların korunması olmuştur. İlkin ailelerin korunması, daha
rahipliğin ve kutsal sır olarak kabul edilen kanunların korunması gelmiştir.
Örneğin, Roma'da fasces denilen değnek demetler bu güç birliğini temsil eder.
Çünkü, bu değneklerden herbiri asalarıyla kehanetleri alan babalara işaret
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eder. 275 Hatta bir çalgı aleti olan lir de bu güç birliğine işaret eder. Şairler
tarafından kanun, lyraregnorum 'krallıkların liri' olarak belirlendi

276

. Ondan

çıkan uyumlu sesler babaların birlikte kanunları oluşturarak yönetmesini dile
getirir. 277
Vico, soylular ve köleler arasındaki mücadelenin insanın tabiatı
temelinde, çağdan çağa ve değiştiğini ve bu değişimle ilgili olarak yönetim
biçimlerinin de şekilendiğini uzun uzun örneklendirerek açıklar. Bu çağlara
uygun mülkiyet tipleri belirler ve mülkiyet temelinde değişen ve gelişen
kanunları söz konusu eder. Ancak, bu ayrıntılar, felsefeden daha çok hukukun
içinde yer aldığından konumuz dışında bırakılmıştır.
Yeni Bilim, toplumun ögeleri olarak şunları sayar demiştik. Din, evlilik,
ölü gömme. Vico'ya göre, din, toplumun en yüce temelini sağlamaktadır. Yani,
din yoluyla insanlar, vahşi hayattan kurutulup insanî hayata doğru dönmeye
başlıyorlardı. Aileler kuruyorlar, böylece, grup halindeki yaşam tarzına
başlıyorlardı. İlk din, doğal olarak kehanetlere dayalıydı. Kehanet, gökyüzünde
kartalların uçuşuna göre gelecekten haber verme dini olarak başlamıştı. Vico'ya
göre, bu kehanetler dini, Tanrı'nın varlığının duyusal yolla kavranması ve
evrenin hayal gücü yoluyla anlatımı idi. Bu nedenle, ilk insanlar, şiirsel tarzda
konuştukları için göksel fkenomeni de tanrıların işaretleri ve emirleri olarak
şiirsel tarzda algılıyorlardı. O halde, onların ilk sanatı veya bilimi, kendi iyilik
ve faydaları için bu işaretleri yorumlama sanatıydı. Böylece, ilkin, ortaya güç
ve otoriteye sahip babaların din adamı veya rahipliği de çıkmış oluyordu.
Yani, onlar, kehanetleri okuma ve bildirme görevini yapmaktaydılar. Aslında,
ilk kanun da işte budur. Yani, tanrılar, insanlara birtakım işaretler
275
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gönderiyorlar ve bu işaretler babalar tarafından tebalarına bildiriliyordu.
Dolayısıyla, babanın sahip olduğu aristokratik güç aynı zamanda politik bir güç
haline dönüşüyordu. Bundan dolayı da soylular, kendilerini tanrıların oğulları
saymışlardır. 278
Daha sonra, babaların sahip olduğu bu güç, aristokratik ayrıcalığa
dönüşmüştür.

Onlar,

evlilik

kurumunu

oluşturarak,

kendi

soylarının

belirlenmesini ve mal, mülk edinmede soyun devamını sağlamışlardır.
Böylece, resmi evlilik törenleri doğmuştur ve bu resmi evlilik pleplerden veya
famuliden esirgenmiştir.
Vico, burada özellilkle bir noktaya dikkat çeker. Evlilik ve ailelerin
belirli oluşu soyluların hakkıdır.Yani, soylular, resmi evlilikler yapabilmekte,
belli kadınlardan belli çocukları olmakta ve dolayısıyla miras bırakabilmektedir
Tarihler hep pleplerin, soylularla evlenme hakkını istediğini yazar, halbuki,
pleplerin istediği, kendi aralarında, resmi evlilik yapma hakkıdır (connibium).
Böylece, onlar için de kendi soylarını belirleme ve sonraki nesillere bir şeyler
bırakma hakkı doğacaktır. Aksi takdirde, plepler, karışıklık ve belirsizlik içinde
kalmaktadır. Bu nedenle, mitolojijde yarı insan yarı vahşi yaratıklara
rastlanmaktadır. Bunlar, famuliyi ya da plepleri temsil etmektedir. 279
Kehanetleri alma gücünü ve otoritesini elde tutan soylular, bunları
pleplerden saklamışlar bu hakkı onlara vermemişler ve bu durum daha sonra
kanun yapma gücünün soyluların elinde kalmasına yol açmıştır. Böylece,
famuli veya plepler babaların toprağını onların faydasına olacak şekilde işlemiş
ve soylular da onların ilk sığınmacı oldukları dönemdeki gibi kalmalarını
istemişlerdir.
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Kehanetlerin dili de vulgar dilden farklıdır. Çünkü, soylular, doğal
işaretler ve sembollerle ifade ettikleri kehanetlerin dilini, pleplerden
esirgenmiştir. O halde, Homer'in de vurguladığı gibi tanrıların dili de insanların
dilinden farklıdır. Tanrıların dili aristokratik düzene önderlik etmiştir.
Vico'ya göre, aristokratik düzen ve plepler arasındaki asıl engel,
mülkiyetten kaynaklanmaktadır. Bunun da temelinde resmi evlilikler yer
almaktadır. Bu evlilik hakkına sahip olan soyluların sosyal kimlikleri vardır,
ancak, pleplerin yoktur. Onlar, toplumsal hayat içinde, kimlikleri aileleri
olmadığı için tıpkı ormandaki ilk yaşayış gibi, belirsizlik içinde yabanıl bir
yaşam sürmektedirler.
Bu durum, yani, pleplerin belirsizlik hâli, doğal eşitlik sayılmaktadır.
Eğer, soyluların sahip olduğu 'connibium denilen evlilik hakkı pleplere
verilirse bu onları kehanetlere yaklaştırır. 280 Kehanetlere sahip olma ise bu
dönem için gücün en üst noktasıdır. O dönemde, soyluların, pleplere göre sahip
olduğu kısmî eşitlik doğaldı. Bu dönemde, dil, kutsal sembol ve ritüellerin
diliydi ve kanunlar tanrıların dili olarak kabul edilmekteydi. Ancak, Tanrılar
Çağından İnsanî Çağa doğru yükseldikçe doğal eşitlik hakkı, pleplere de çeşitli
haklar tanıyan sivil eşitliğe dönüşmeye başladı. Eşitlik hakkı, müşterek iyi
kavramından başlamıştı. İlkin, babaların iyiliği için olan famulinin de iyiliği
içindi. Vico'ya göre, aristokratik yönetim içiminden sonra gelen yönetimlerde
müşterek iyi kavramı bütün halkın yararına olacak şekilde genişletilmiştir.
Vico'ya göre, ulusların kurulmasını ve dayanıklılığını sağlayan bu
müşterek iyi kavramıdır. Çünkü, müşterek iyiyi yadsıyan ateizm ve anarşizm
düşüncesi üzerinde hiçbir ulus kurulamamıştır ve kurulamaz da. 281
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O halde, Vico'ya göre, müşterek iyi kavramı, adalet ve devletin
oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunu görelim:
Adalet anlayışı, bütün insanlar arasında, doğal olarak, dindarlıkla
başlamıştır. Çünkü, ilk babalar, Jove'un ilahi emirler sayılan kehanetleri alma
dindarlığı içinde bulunuyorlardı ve bu emirleri doğru almak için kurbanlar
sunuyorlardı. İlk, birlikler olan aileler, bu emirler doğrultusunda hep birlikte,
kendi iyiliklerine ve faydalarına uygun şekilde davrnıyorlardı. Yani müşterek
iyi kavramı etrafında bu birlikler oluşmuştu. Aile babasının iyiliğine ve
yararına olan famulinin de iyiliği ve yararınaydı. İşte, bütün kurumlar, buradan
başlangıçlarını almaktadırlar. Kendi iyiliği ile birlikte, başkasının iyiliğini ve
faydasını arama ortak duyusu, adalet anlayışını ve dolayısıyla yönetim
biçimlerini doğurmuştur. Vico'ya göre, halk hikmetinin ve filozofların esoterik
hikmetinin kökeni de burasıdır. Diyebiliriz ki, Vico, bütün değerlerin kökenini,
insanlığın kökeninde bulunan duyusal din anlayışı ve hayal gücüne dayalı
ifadelerle başlayan ve müşterek fayda

ile temellenen din ve dindarlıkta

bulmaktadır.
Vico'ya göre, insanlık tarihi boyunca, insan tabiatında üç büyük kötülük
görünmüştür: Vahşet, cimrilik, ihtiras. Buradan da üç sınıf ortaya çıkmıştır:
Askerler, tüccarlar ve yöneten sınıf. Buradan güç, yönetimlerin hikmeti ve
insanlığı yıkan bu üç kötülükten insanlığı koruyacak olan kanunlar ortaya
çıkar. 282 Vico'nun bu düşünceleri bize Platon'u çağrıştırmaktadır.
Platon'a göre, insanları sınıfsal düzene inandırmak için 'yararlı bir yalan'
önerir. Bu yalan şudur: tanrıların, insanları yaratırken, yöneticilerin mayalarına
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altın, savaşcıların veya askerlerin mayasına gümüş, üreticilerin mayasına da
demir ve tunç kattıkları söylenecektir. 283
Vico'nun yöneticilerin insan tabiatındaki ihtirastan kaynaklanan hikmeti
Platon 'da altınla, cimrilikten kaynaklanan üretme ve biriktirme eylemi
Platon'da tunç ve bakırla, vahşetten kaynaklanan savaşma eylemi de gümüşle
ifade edilmiştir. Demekki her iki filozofta da söz konusu olan üç büyük
kötülük, insanlık boyunca, bir takım sınıfların ve yönetim biçimlerinin
çıkmasına neden olmuştur.
Vico'nun tezini, kendi zamanında gündemde olan siyaset teorileri
karşısında farklı kılan görüşü şudur. Yalnızca, anne baba ve çocuktan oluşan
ilk yönetim sahnesi, dine dayalı aristokrasiydi. Bu siyasi yapı, babanın eşi ve
çoçukları üzerinde mutlak gücünden köklerini alır. Bununla beraber, famuli
döneminde ailelerin başı, babası veya kralı arasındaki ilişki bütün kahramansal
kanunun ve kahramansal hukuk ilminin temel şeklidir. Aile başının gücü
mutlaktır ve ona kral denir bu karakter de diğerleri üzerindeki gücü nedeniyle
rahip olarak adlandırılır.
Aile başlarının birliğinden, ilk şehir plepleri olan famuli üzerinde aile
birliklerinin oluşturduğu ve Vico'nun Roma değnek demetleriyle (fasces)
sembolize ettiği

aristokrat yapı yükselir. Aile başlarının birliğine de daha

önce, ailede görünen aynı otorite ve aynı hukuk ilmi genişletilerek
uygulanmıştır. Bunun gibi Homer, her birine kral dediği her bir kahramandan
bahseder. Onlar, aynı zamanda her biri aile kralları olan kişilerden oluşmuş
egemen senatoların üyeleri olarak da anlaşılır. Buna göre, o halde Homerik
anlatımlarda,

Agememnon

ile

Achilles

çobanlarıdır 284
283
284
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eşittir.

Krallar,

insanların

Vico'ya göre, yukarıda da kısaca, bazılarına değindiğimiz gibi, şiirsel
politikanın ilkeleri şu dört kahramansal karakterle doğrulamıştır. Orpheus veya
Apollo'nun liri, Medusa'nın başı, Roma değnek demetleri (fasces) ve
Antacus'la Herkül'ün mücadelesi.
Lir'deki teller, babalar, lir ise, babaların gücünün birliğidir. Hatta
kanunlar 'lyrargenorum' (kralların liri) olarak belirlenmiştir.
Tapınaklarda görülen Medusa'nın başındaki yılanlar, babaların aile
devletinde sahip olduğu büyük aile mülkleridir. Bu yılanlardan birisi, kanunları
kanla yazdığı söylenen Draco'dur.
Roma'daki değnek demetleri (fasces) de babaların birliğine işaret eder.
Son olarak, Antaeus'la Hekül'ün mücadelesidir. Herkül, burada,
Kahramansal şehirlerin soylularını, Anteaus ise isyankar famuliyi temsil
etmektedir. Herkül havaya kaldırarak onu yener. Yani, isyankar famuliyi
yüksekliklerde kurulan ilk şehirlere geri döndürerek, toprağa bağlı köle haline
getirmeyi simgeler. 285
Demek ki, Vico'ya göre, insanlık, daha toprakların ilk paylaşımından
beri bir efendi-köle mücadelesi vermektedir. İşte, bu mücadele, toplumun itici
gücünü oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, bu mücadele, tarihi belirleyen bir
etken olmaktadır. Devlette ve toplumda kanunlar ve kurallar, bu mücadelenin
aldığı sonuçlara göre şekillenmektedir. Tarihte, en genel anlamda köle veya
yönetilen konumunda olanlar, yönetenlerin veya efendilerin sahip oldukları
ayrıcalıklara sahip olmak istemektedirler. Efendiler veya soylular ise, kendi
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soyluluklarının bir simgesi olan bu ayrıcalıkları vermek istememektedirler.O
halde, toplum içinde yaşayan insan için bir efendi- köle sorunu, değişik
boyutlarda olsa da hep varolmuştur. Rousseau'nun şu sözleri bu açıklamaları
desteklemektedir:'İnsan özgür doğar, oysa, her yanda zincire vurulmuş
durumda. Kendilerini başkalarının efendisi sananlar bile onlardan daha az
köle değil.. 286 '
Şimdi, bu konuyu Vico ve Hegel'de daha derinleştirerek inceleyelim.
Vico ve Hegel'de Efendi-Köle
Vico'ya göre tarih içinde efendi-köle çatışkısı başlangıçtan beri
varolmuştur. Bir çok filozof bu konuyu işlemiştir. Bunlardan birisi de
Hegel'dir.
Vico'nun, insanı anlamak için, Descartes'ın düşünceden başlamasını
eleştirdiğini III. Bölümde görmüştük. Vico'ya göre, insan düşünceden ibaret bir
varlık değildi. İnsanlık, düşünen bir varlık haline gelmeden önce bir çok
aşamalardan geçmişti ve tarih eğer, doğru anlaşılmak isteniyorsa, insanlığın
henüz aklının gelişmediği ve evreni hayal gücü ile anladığı zamana kadar geri
gitmeliydi. İnsanlar, toplumsal tabialarından dolayı, başka insanlarla beraber
olmak zorundaydı ve bu zorunluluk güçlü ile zayıfı karşı karşıya getirmişti.
Gentillerde, gökyüzünün kehanetlerini bildiren kişiler, hem rahip, hem kral
hem baba olarak egemen gücün simgesiydi ve onun etrafındakiler, bu güce
itaat ediyorlardı. Tanrısal kehanetlere sahip kişiler soylulardı ve bu soyluluğun
onlara, tanrılar tarafından verildiği düşünülüyordu. Soylu veya soyluların
çevresindeki insanlar, vahşi yaşamın tehlikelerinden kaçıp kurtulmak için
soylulara sığınmış ve onlara hizmet eden kişilerdi. Önceleri, kendi faydalarını
babanın veya soylulunun faydasından ayırmayan Vico'nun famuli olarak
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adlandırdığı bu grup, daha sonra, insanlık tarihi içinde, bilinçlenme sonucu
kendi faydalarını soylunun faydasından ayrı tutmak istemişlerdir ve kanunların
oluşmasında etkili olmuşlardır. Vico şöyle der:'Zayıf, kanunları ister, güçlü ise
onları elde tutmak ister' 287 O halde, güçlü zaten özgür iken zayıfı özgürleştiren
ve güçlünün gücünü sınırlayan devlet içindeki yasalar olmaktadır. Yasalar,
insan aklının soyutlama gücünün geliştiği İnsanlar Çağında en üst düzeye
erişmektedir. Hegel'inde dediği gibi, 'insan, yalnızca, devlette ussal varlığına
kavuşur'. 288 Vico'ya göre, en iyi devlet şekli insanlar çağında ortaya çıkan
monarşidir. Çünkü, Ancak, us yada akıl, devleti teşkil eden yurttaşları
birbirinden ayırmaksızın yine aklın ürettiği yasalar önünde eşit ve özgür
kılmaktadır. Devlet, ussal olarak öne sürülmüş kanunların yeridir. Tümel ile
tekilin birleştiği yer devlettir.
Hegel'e göre de, 'tarih sürecini başlatan etmen, insanın 'ben neyim?'
sorusuna, Descartes'in dediği gibi 'düşünen bir varlığım' diye cevap vermekle
yetinmeyerek, isteğin kendisini istemesidir. Yani, bir başkası tarafından insan
olarak bilinip tanınmayı ve kabullenilmeyi istemesidir ve bunun için, giriştiği
ve prestij amacı güden ölümüne mücadelenin sonucu, efendi ve kölenin ortaya
çıkmasıdır'. 289 Vico'ya göre tarih, soylularla önceleri famuli olarak başlayan
kölelelik kurumu arasındaki mücadelenin yarattığı ve geliştirdiği kurumsal,
geleneksel, üst yapısal dizgedir, döngüdür. Bütün çağları ve dünyanın
yüzyıllarının kaderini belirleyen yasaları, ahlaki değerleri, yönetim türlerini bu
mücadele ve bu mücadelenin o zamandaki sonucu belirler. Ancak, insanlık,
kölelelik kurumunu en aza indirgediği İnsanlar Çağından sonra da tarihin
döngüsü gereği yeniden köleliğe dönmeye ve bu mücadeleyi yaşamaya tabiatı
gereği eğilimlidir. Vico'nun

bu düşüncesi belki de Hegel'in şu sözünü

destekler ' Başkası için varolma kendisi için varolmanın sine qua non
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koşuludur' 290 Çünkü, Vico'da vahşi ve tehlikelerle dolu orman yaşantısından
kurtulup ilk hakimiyet bölgelerini ellerinde tutan babalara sığınan ve Vico'nun
famuli dediği insanlar, bu babalara hizmet etmekten, sığınacak güvenli bir yer
vehizmetlerinin karşılığı olarak yiyecek bulşmuş olmaktan dolayı, çok
memnun idiler. Böylece, başkalarına hizmet ederken kendi varlıklarını
korumuş olmaktaydılar.
Zamanla insanların gerekli ve faydalı olandan daha fazla bir şeyler
istemesi, toplumun gelişmesi ve karmaşıklaşması sonucu, kendi varlıklarının
bilincine varan köleler, kendi ürettikleri ürüne kendileri sahip olmak istediler.
Bu, aynı zamanda, özgürlük elde etme çabasıydı. Famuli veya köleler,
soyluların elinde tuttukları şeyi istiyorlardı ve buna karşı soylular birleşerek
kendi menfaatlerini koruyacak yasalar yaptılar, bu arada, isyan etmelerinden
kroktukları kölelere de bir takım haklar tanıdılar. Böylece, hem kölelerin
özgürlük haklarını hem de kendi özgürlük haklarını sınırlandırdılar. O halde,
özgürlük kavramı, aslında içinde sınırlandırılmışlığı da barındırmaktadır.
'Hegel'e göre de, yasallaşan özgürlük,

sınırlanmış ve hesaplanmış bir

özgürlüktür, o artık, sırf öznel ve vahşi bir özgürlük olmayıp tam tersine ussal
ve uscu bir özgürlüktür. Dolayısıyla, doğal halde varolmayı, doğadaki ilk
durumu terk edip toplumsal bir duruma girilmektedir Böylece, vahşi ilkel
adam, insanoğlu, aklı başında erdemli ciddi iyi niyetli bir adama dönüşür. İşte,
insanoğlunun evrensel tarihi bu gerçeklik içinde doğar. Orada, kendini özgür
ve toplumsal bir insan olarak belirginleştirir ve tanımlar. Bu hem onun
kendisinin kendi kişiliğinin hem de topluluğun ve devletin gerçekleşmesidir' 291
O halde, hem Vico için hem de Hegel için özgürlük yasalarla
mümkündür. Vico der ki, kölelik kurumu, pleplerin ilkin soylulardan evlenme
290
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hakkını elde etmeleriyle kalkmaya başladı. Çünkü onlar, böylece, bir kimliğe
ve aile adına kavuştular. Vesayet ve mülk edinme hakları belirlendi ve sonra
yavaş yavaş vatandaşlık haklarını elde etmeye başladılar. Bu da onların artık
yasalar önünde özgür olarak birtakım haklara sahip olması demekti.
Bilindiği gibi, tarih, Hegel için evrensel akıl olan Tin'ın kendini zaman
içinde açmasıdır. 'Us, yani töz sonsuz güç olarak bütün doğal ve tinsel yaşamın
sonsuz maddesidir. Sonsuz form olarak da kendinde taşıdığı içeriğin
gerçekleşmesidir'

292

Oysa, Vico'da, insan aklı, tarihi üretmez. Tarih içinde akıl,

kendini oluşturur ve geliştirir. İnsan, mülkiyet, irade ve bilme eylemlerini
gerçekleştirendir. İnsanın aklı da bu faaliyetler çerçevesinde gelişmektedir.
İnsan, Tanrı gibi sonsuz bir varlık değildir. Sonlu bir varlıktır. O, ilkin kendi
faydasını arar. Sonra, kendisiyle birlikte ailesinin faydasını arar ve ve en
sonunda da kendisi, ailesi ile birlikte içinde yaşadığı toplumun faydasını arar
ve bunun için çalışır. Bu ise insanda adalet fikrini doğurmuştur. Her somut ve
siyasi yapı adil olduğu kadar adaletsiz bir yapıdır da. Yani, adaletin maksimum
düzeyde sağlanması pratikte çok mümkün görünmemektedir. Bu nedenle,
yöneten ve yönetilenlerle birlikte, özgürlük ve adalet sorunu da içsel ve hatta
döngüsel bir hâl almaktadır. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi, 'insan doğal olarak
kölelikten kurtulmayı gaye edinir 293 .' Ancak, soylular veya ayrıcalıkları
ellerinde bulunduranlar, bu ayrıcalıklarının ve egemen güçlerinin ellerinden
gitmesini istemezler. İşte, köleler ve efendiler arasındaki bu mücâdele tarih
boyunca sürüp gitmiştir ve gücü elinde bulunduran sınıflara göre ortaya çeşitli
devlet ve kanun biçimleri çıkmıştır. O halde, adalet ve özgürlük arayışındaki
insan, tarihin işcisidir. Bu döngü içinde tarihi kurmaktadır.
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Hegel için insanlığın tarihi, insanın özgürlüğünün gelişmesinin
ilerlemesinin tarihidir. 'Dünya tarihi, tinin kendini, kendi asıl doğrusunu bilip
gerçekleştirdiği tanrısal sürecin, basamaklı gidişin serimidir..Tinin özüne
seslenen en yüksek buyruk, 'kendini tanı' dır kendi neyse, onu bilip meydana
getirmektir'. 294 Halbuki, Vico için, tarihte geri dönüşler söz konusudur. Tarih,
insanlığın ürünlerinin tarihidir. İnsanlık tarihi içinde, uluslar Tanrılar,
Kahramanlar ve İnsanlar Çağından geçtikten sonra tekrar vahşi ve kaos
hayatına dönmektedir. Çünkü, insan tabiatı,doğma, büyüme yaşlanma. Çökme
ve ölüm ile karşıkarşıya olduğu gibi, fayda da lükse doğru ilerleme
gösterdikten sonra çözülmeye başlar. Uluslar da insanlardan oluştuğu için
ulusların tabiatı da böyledir ve onların hayatında da geri dönüşler
sözkonusudur. Aynı şekilde, devlet şekilleri ve devlet şekillerini meydana
getiren kanunlar da insan tabiatı ile paralel olarak değişmekte ve
yokolmaktadır.
Hegel şöyle söylemektedir: '... ortaya çıkış halindeki insan, hiçbir
zaman tastamam insan değildir; her zaman ve özsel olarak ve zorunlu olarak
ya Efendi ya da Köledir' 295 '...Demek ki, hem Hegel'e hem de Vico'ya göre,
köle, kendisini kölelikten kurtarmaya çalışır ve kendisinin

içinde özgür

olabileceği bir dünya ister.
Hegel'e göre, dünya tini kendi ilerlemesi için bireyleri araç olarak
kullanmaktadır. Yani, bu efendi- köle çatışkısı tarihin ve dünya tininin amacını
gerçekleştirdiği bir alandır. Bu tarihsel bir gerçekliktir.
'Hegel, özgürlüğü tarihsel bir ürün ve diyalektik bir kavram olarak ele
alır'

296

. Vico'ya göre, insan tabiatı gereği özgür olmayı ister ve bunu hep
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korumak ister. Ancak, bu mutlak bir özgürlük değildir. İnsan seçme hakkına
sahiptir.Ancak, her iki filozofun düşüncelerinden de anlaşılacağı gibi, insan
özgürlüğe mahkumdur, hep toplumsal durumunu daha iyiye götürmek ister. O
halde, ulusların tarihini işleten ve ilerleten daha çok pleplerin veya kölelerin
mücadelesi olmuştur. Tarihi, yapan ve işleyen efendilerden çok kölelerdir.
Çünkü, onlar, bedensel ve düşünsel olarak yapıcı ve yaratıcı, güdüleyici olarak
tarihi

harekete

geçirmektedirler.

İnsan,

bedensel

olarak

kölelikten

kurtulamadığında zihinsel olarak bundan kurtulmak istemiştir. Vico, bunu, şu
güzel ifadeyle dile getirir:
Plepler, daima devlet şeklini değiştirmek, patriciler ise korumak
istemişlerdir. 297 Bu mücadeleler ise insanlık çağına doğru yükselmeyi
sağlamıştır. Kahramanlar döneminde patriciler tek kanun koyuculardı.
Dünyadaki ilk yönetimler aristokratik formda doğdu. 298 . Onlar, kanunları gizli
bir dille koruyarak pleplerden sakladılar, böylece gücü ellerinde tuttular. Onlar,
feodal bir yapı içinde toprakları pleplerin işlemesine izin verip ellerinde
tuttular, mağrurudular ve bütün mülkleri ellerinde tutmak istiyorlardı. 299
Vico, tarih içerisinde devlet şekillerini verdikten sonra, en iyi yönetim
şekli olarak İnsanlar Çağında görülen monarşiyi gösterir. Çünkü, ona göre,
monarşi özgürlük ve adaletin en iyi şekilde gerçekleştiği yerdir. Özgürlük ve
kardeşlik kavramları mutlak monarşiyle mümkündür ve köleliğin en az
görüldüğü sınıflar arası farkların en aza indiği, yasaların en iyi şekilde ve insan
yararına en uygun şekilde düzenlendiği yönetim şekildir monarşi. O halde,
onun siyaset görüşünün temelinde, insanın kendi güç ve iradesiyle kendi
kaderine egemen olacağı görüşü hakim olmakla birlikte, ilahi inayetin yardımı
da tarihte rol oynamaktadır.
297
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Demek ki, Vico'da özgürlük, ancak, monarşiyle biçimlenen insanî
yönetimlerde

mümkün

olmaktadır.

Hegel'de

ise,

'özgürlük

kavramı,

Tin+Us+Bilinç bütününün us yoluyla tarihsel yapıda bulduğu bir sonuçtur.
İnsanın varlık durumunda kendi bilincine varması, kendini kişi olarak kabul
etmesi doğal haktan hukuktan toplumsal hak ve hukuka ulaşması mülkiyet
edinmesi aile kurması ve toplum olarak kendini bir devlet çerçevesinde
geliştirmesi ...konularına Hegel Tinin Olgubilimi adlı eserinde Efendi-Köle
bağlamında değinmektedir. Efendi Köle ilşkileri Vico'nun da kabul ettiği gibi
üretim emek- bağımlılık diyalektiğine dayanır...Köle, kendi varolmasını
efendinin varolması ile özdeş kılmıştır...Kölenin üretim için kullandığı fiziksel
güç ve somut biçimde gerçekleştirdiği iş, kendini de biçimlendirmektedir.
Ancak, köle, bu açıdan Bilincsizlik durumundadır. Bu onun gerçek
durumudur...Efendisinin mutluluğu onunda mutlluğudur...kölenin herhengi bir
rastlantı sonucu üretememsi efendinin yaşamını alt üst eder. Köle kendi
gücünün

farkına

vardığında..artık

tarih

içinde

sürekli

olarak

köle

kalamaz...Efendi-Köle ilişkilerini değiştiren işte bu Bilinçli Anlamadır 300
Vico'ya göre de kölenin kendi bilincine varması ve haklarına ulaşmaya
çalışması, bunun için mücadele etmesi tarihsel süreç içinde insanî çağa doğru
gidişi sağlamıştır. Vico gibi 'Hegel'in inancında da insan, kendi özgürlüğünü
bir devlet içinde aramakta ve bulmaktadır Devlet olmasaydı,..ailenin ve
toplumun varlığını düşünüp tasarlamak olanaksız olacaktı' Hegel için Vico
gibi, 'Devleti harekete koyan canlı kılan ona bir yaşam veren halk tinidir.
Devletin en yüksek en yüce otoritesini özellikle oluşturan ortak istencidir' 301 .
Vico'nun da ortak varlık (commonwealth) dediği ve her iki filozoftan önce Ibn
Haldun'un asabiyye kavramıyla açıkladığı şey Devletin nedenidir.
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Vico gibi Hegel' de de 'aile, sivil toplumun temelini oluşturmakta ve
devlet'in kuruluşu ailede kendi özgün kavramının kökenini bulmaktadır' ve
ailenin

oluşumunda

Vico

vurgulamaktadır. 'Aile ve

gibi

Hegel'de

töresel

işlevin

önemini

evlilik Hegel için Devletlerin başlangıcını ve

kuruluşunu göstermektedir....Demek ki, aile, ilk ve başlıca belirleyici bir öge
olarak toplumun ve onun nesnel ahlakının temelinde bulunmaktadır. 302
Vico gibi Hegel'de Devletin en ideal biçimi olarak monarşiyi
savunmaktadır' Hegel halk ile devleti monarkın aracılığıyla özdeş kılmakta bu
özdeşlik sonucu da egemenlik ile monarkı eşdeğer bir tasarımla birbirine içkin
kılmaktadır. 303 Vico gibi Hegel'de de tarihin her evresinde her ülkede devlet
değişmektedir ve yönettiği toplumun özellikleriyle belirginleşmektedir. ..her
toplum ortak çıkarları savunmak için örgütlenmekte ve kendisine ait
organizmaları kurum ve kuruluşları yaratmaktadır 304 .
Vico ile Hegel arasındaki bir başka benzerlik de Vico'daki inayet
kavramı ile Hegel'deki Aklın Hilesi kavramıdır. Nasıl ki, inâyet, insanın
tabiatında içkin şekilde varoluyor ve tarihin oluşmasında rol oynuyorsa
Hegel'de de 'toplumsal ahlak, bir halkı meydana getiren bireylerin ve bu halkın
bilinci olarak gerçek mevcudiyetinde kendinin bilincinde yerleşen Kutsal
tin'dir. Zira, din ve toplumsal ahlak zekanın bir parçasıdır. Ve onlar, düşünce
ve bilmektir. Us'un oyunun hilesi, demekki, aslında, Tanrı'nın oyunu
hilesidir.Açıkça görüldüğü gibi Hegel, burada, işin içine Tanrı'yı sokarak
toplumsal ahlaka dini karıştırmış olur...Hegel, her insansal olguyu tanrıya mal
ediyorsa insanların oluşturduğu toplumu da doğallıkla tanrıya mal etmektedir.
Nitekim, insan, yurttaş, toplum, Devlet, Tarih.. Tanrının birer malıdır onun
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hilesinin ürünüdürler. 305 Bunların ışığında, Vico'nun Tanrıda bilgi= yaratma
sözü Hegel'de Tinin tarihte kendini açması olarak gösterilebilir.
İnsan Tabiatı ve Toplum Arasındaki Benzerlik
Vico, eserinde, insan tabiatı ile ulusların ve devletlerin tabiatı
arasındaki paralelliğe de değinir. Aynı şekilde, devletin ömrü ile insan ömrü
arasında bir paralellik vardır. Aynı zamanda, insanın müşterek tabiatı ve devlet
arasında da aynılık vardır. Ortak duyu ve tarihsel ve sosyal değişim arasındaki
bağlantı, ortak duyunun insanî ihtiyaç ve faydalardan kaynaklanması
hakkındadır. Ve bu hükümler genteslerin doğal kanunun iki kaynağıdır. Vico,
insanlar, ilkin, gerekliliği hissederler sonra faydayı ararlar sonra rahatı ararlar,
daha sonra da zevklere yönelirler. Böylece, lükste çözülme büyür ve son
olarak, delilik büyür ve insanlar, tözlerini boşa harcarlar diyerek doğal kanunun
insan tabiatındaki yönelimini göstermiştir 306
Toplumsallaşma ve devlet olma gereği bu müşterek tabiattan
çıkmaktadır. Doğma, gelişme, çökme ve yokolma sözkonusudur. O halde,
devlet, bireyin ömrüne benzer bir evre geçirmektedir. Bunun yanısıra,
yönetimler de yönetilenlerin tabiatı ile uyumludur. Vico'ya göre, bütün uluslar,
tanrısallık kültü ile başladığı gibi, Platon'un bütün krallar, filozof bütün
filozoflar kral olmaldır 307 sözü anlamsızdır. Çünkü, zaten halk hikmetinde ilk
krallar olan babalar, hem rahip hem bilge, hem de kanun koyuculardır. 308
Vico'ya göre, bu günkü anlamda, ilk kanun, tarımsal kanundur,
genteslerin doğal kanunu ise, kanunla değil, âdetlerle kurulmuştur. Bu
görüşünü desteklemek için Vico, Dio Cassio'nun şu sözünü örnek verir: 'âdet
bir kral gibi, kanun bir tiran gibi emreder'. Çünkü, âdetler ulusların ortak
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tabiatından çıkan insanî âdetlerle başlar ve böylece insanî toplumu kurar
âdetlerin kökeninde yer aldığı insanî tabiat ta toplumsaldır. Genteslerin doğal
kanunun kurucusu inâyettir.
O halde, kanunlar âdetlerden çıkmıştır denilebilir. Kanunlar yoluyla bir
devlet içinde eşitlik sağlanabilir. Vico, eşitliği, doğal ve sivil eşitlik olarak
ayırır. Kanunun kuralı, Vico'ya göre, sivil eşitliktir. O, Ulpian'ın sivil eşitlik
anlayışını benimser. 'Ulpian'a göre, sivil eşitlik, bütün insanlar tarafından
bilinmeyen fakat, gurur, tecrübe, bilgi ve öğrenime dayalı, birkaç kişinin,
insanî toplumda korunması gerekli şeyin ne olduğunu bilen olanaklı bir hüküm
türüdür' Bu devletin nedenini oluşturur. 309
Doğal eşitlik ise, faydaya dayalı işlerde uygulanan hikmetin sonucudur.
Çünkü, hikmet, şeylerin tabiatının emrettiğini yapma bilimidir. Bu tür eşitlik
daha çok âdetlerde görülür. Oysa, sivil eşitlik devletin bekasını sağlayan
evrensel kurallardır. Âdetler ise, bölgeden bölgeye değişebilir.
O halde, ulusların dünyası veya insanlar tarafından yapılan sivil
dünyayı meydana getiren sivil dünyada bütün insanların üzerinde anlaştığı
kurumlar vardır: İşte, evrensel ve sonsuz ilkeleri veren bu kurumlardır:
1. Uluslara bakıldığında, hepsinin bir dini vardır. Bu nedenle, Vico,
Bayle'ın "insanlar tanrının ışığı olmadan da adalet içinde
yaşayabilirler" ve Polybius'un "eğer, dünyada kanunun değil de
aklın gücü ile adalet içinde yaşayan filozoflar olsaydı, dinlere
ihtiyaç olmazdı" sözlerini kabul etmez. Dört dinden söz eder.
"Yahudi, gentil, Hristyan ve Muhammed'in dini".
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2. Bütün uluslar dindar bir şekilde evlilikleri kutsamışlardır. Vico'ya
göre, eğer, insanlık kanunun bağı olmadan birlikte olurlarsa, doğan
çocuklarını reddederler ve eğer, insanlık çocuk yetiştirmez ve din,
dil veya başka bir âdeti öğretmeden büyütülürse, insanlık, vahşi
karmaşıklık durumu olan orman yaşantısına geri döner.
3. Bütün uluslar, ölüleri için tören yaparlar. Çünkü, insanların ölü
bedenlerinin gömülmeden veya başka bir işlem (yakma gibi)
yapılmadan kaldığı durumlar, vahşi âdetler, ekilmemiş tarlalar ve
henüz yerleşilmemiş şehirler zamanına aittir. 310
4. Homer, Vico için Bodin'in ve 18. yüzyıl siyaset kuramcılarının ilk
siyasi yönetimler monarşilerdi şeklindeki yorumunun zıtlığını
göstermesi için temel dökümandır. Çünkü, Vico ilk yönetim
şeklinin aristokrasi olduğunu gösterir.
Demek ki, Vico'da din, devlet, toplumsal hayat, kanun, fikirlerin
gelişimi, ilkin, yalnız kendisi için gerekli ve faydayı arayan, sonra
ailesi,daha sonra da ailesi ile birlikte kendi ulusu için gerekli ve faydayı
arayan insanın, doğma, büyüme, gelişme ,çözülme ve çökme (ölüm)
evreleriyle paralel gitmektedir.
İlk Kanun Olan Şiirsel Kanun
Bütün bunlarla uyumlu olarak, Vico, doğal kanun anlayışını şöyle
temellendirir: Ulusların, gök tanrıları olan Dios, Zeus, Iove (Jüpiter)’den
dolayı, Latinlerin ious, Greklerin dikeion dedikleri kanunlar doğmuştur. O
halde, kanunların kökeni tanrısaldır. Bütün uluslar, ilâhî inanç içinde doğan bir
inâyetten doğmuşlardır. İlk insanlar, gökyüzüne bakarak yıldızların görünüşü
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ve hareketleri ile geleceği önceden haber vereceklerine inanmışlardır.
Astronomi, yıldızların kanunu, Astroloji, yıldızların dilidir. Gökyüzü,
Jüpiter’in tapınağıdır. Grekler'deki teorem, mathemate kutsal semavi bir
kökene sahiptir. Roma kanununda, adlî astrologlar (gökyüzü ölçümleriyle
uğraşan kişilere verilen ad ) için kullanılan matematikçiler terimi
mathematadan gelir. Her yerde tapınaklar çok yüksek yerlerde kurulmuştur.
Ormanlar, kartalların kehanetlerinin nereden geldiğini gözlemeye imkan
vermesi için açılmıştır. Mimaride de eski tapınaklarda kartalı simgeleyen
şeylere rastlanmıştır. O halde, ilk kanunlar her yerde Jüpiterin ilahi
kanunlarıdır. Üç kez büyük Hermes veya Merkür, Mısırlıların ilk kurucularının
şiirsel karakteri, kanunların ve harflerin mucididir. Aynı zamanda, ticaret
tanrısıdır. Bunlar aile armaları, madalya ve paraların ilk kökenleridir. Sessiz
zamanlarda, mülkiyetin kesinliği, işaretlerle belirlenmektedir. Daha sonra,
bunlardan madalyalar elde edilmiştir. Madalya, kehanetler üzerine kurulmuş
kahramansal kurumlara işaret etmektedir. Barbar zamanlarda canon hem
kiliseye ait kanun hem de efendiye yapılan ödeme anlamındadır. Grekçe'de
nomos, kanun; nomiuma, para anlamındadır. Fransızca’da loi, kanun; aloi, para
anlamındadır. O halde, kurumlar, kanunlar, aile armaları, madalyalar, paralar
aynı dinsel kökene dayanmaktadır.
Vico’ya göre, gentil ulusların ilk kanun koyucuları, evrensel kanunları
kurmamıştır. Çünkü, eski kanunlar, tek bir durum için tasavvur edilmiştir.
Çünkü, eski insanlar tümellere ulaşamamaktadır. Ayrıca, olay ortaya çıkmadan
emir vermenin gerekliliğini de anlayamamaktadırlar. Aristoteles’e göre de
kahramansal ülkelerde, özel kusurlar, haksızlıklar ve zararlar üzerine kanunlar
yoktur. İlkin, gerçek somut örnekler, sonra, mantık ve retoriğin örnekleri
gelmiştir. Tümeller, anlaşılmaya başlandığında, kanunun esas mahiyeti
anlaşılmıştır ve hukuk ilminin maksimi kurulmuştur. Yani, artık, örneklerle
değil, kanunlarla hüküm verme gereği anlaşılmıştır.
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Kanun meselesi, Vico'nun araştırmasının temel noktalarından biridir. O
çağda, bu konuyla ilgili çalışmaların yaygın olduğunu görüyoruz, Rönesans'la
gelen uluslaşma düşünceleri bakımından özellikle Montesquieu da bu konuyla
ilgilenmiştir. Her ikisine göre de farklı farklı toplumlarda farklı devlet ve
kanun şekilleri görülmektedir.
Tarih boyunca düşünürler, hangi yönetimlerin insanın tabiatına daha
uygun olduğunu tartışmışlardır. Hobbes, monarşiyi; Rousseau, halkçı yönetimi
Locke, meşrutiyeti savunmuştur. Bunun yanısıra, filozoflar, daima toplumsal
düzenin,

bozukluk ve haksızlıklarının nasıl düzeltileceği konusuyla da

uğraşmışlardır. Bir çok düşünür, toplumsal düzeni güya tek tek insanların
beraber yaşamak üzere bir anlaşma yapmış oldukları şeklinde tasavvur
etmişlerdi. Ancak, Vico'ya göre, insanlar, günün birinde bir toplum kurmak ve
birlikte yaşamak için bir anlaşma imzalamış değillerdi. İnsanlar, Vico'nun
tespit ettiği gibi gereksinim ve faydadan dolayı eskiden beri herhangi bir
şekilde topluluk halinde yaşamışlardı.
Voltaire, eseri Milletlerin Ruh ve Örfleri Hakkında Deneme adlı
eserinde tarihi bir yazının siyasi ve askeri olaylardan ziyade halkların örf ve
adeti maddi ve manevi kültürünün anlatımı olması gerektiğini açıkça ifade
etmektedir. Demek ki kültür tarihi ile uğraşılmalıdır. O halde, esas ağırlık
merkezi, devlet ve hükümdarların tarihi olmamalı, kültürün ortaya çıktığı
toplumsal hayat olmalıdır. Vico da, bu bakımdan Voltaire ile hemfikirdir. Ona
göre de ulusların ve devletlerin hayatını belirleyen halkın örf ve âdetleri
üzerine temellenen halk hikmetidir. 311
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Doğal Hukuk
Doğal hukuk teorisi ve doğal kanun anlayışı, 17 ve 18.yüzyıl toplumsal
ve siyasi hareketlerinde önemli derecede rol oynamıştır. Hollandalı'ların
İspanya'ya karşı yapmış olduğu kurtuluş mücadelesinde bile uğrunda savaşılan
hürriyet hakkının rasyonel temelllendirmesine hizmet etmiştir. İngiliz
parlementosunun krala karşı ayaklanması ve özellikle Cromwell çağı
ihtilallerinde de aynı durum söz konusudur. Hele Fransız ihtilali, tamamen
doğal hukuk düşüncesinin izinden yürümüştür. Rousseau'nun Toplumsal
Sözleşme teorisi, üçüncü zümre ihtilalini ve daha sonra Fransız devletinin
kurulması hareketlerini besleyen esas manevi kuvvet kaynağı olmuştur. Çünkü,
insan özgürlüğü, hakkının mutlakiyete karşı doğal hukuk esasına dayalı temsil
ve müdafaası asıl burada yapılmıştır. Geleneksel ayrıcalıklara karşı bütün
insanların doğal eşitliği monarşiye karşı halk hakimiyeti prensipleri fikri hep
burada temsil edilmiştir. 312
'Fransız devrimine dayanan çok sayıda Neapolitanlar yerel baronların
gücünü ve ayrıcalıklarını kaldırmak isteyenler Vico'ya hayrandılar. Onlar 1799
da sürgün edildikten sonra Vico'nun fikirleri Milano'da ve her yerde yayılmaya
başlandı...Fransız Karl von Savigny (1779-1861) Alman tarihsel okulunun
kurucusu, kanun ve kanunun korunması hakkında ve kanunun bir ulusun
geçmişinin doğal üretimi olduğu fikrinde Vico'yu öncü olarak ve yanlış
anlaşılmış bir dahi olarak gördü 313 .
Vico, Yeni Bilim'i bir doğal hukuk sistemi olarak sunar. Onun sistemi
genteslerin doğal hukuku ile başlar. Bildiğimiz gibi, Vico'da sosyal olma
aslında bir tabiat kanunudur. Vico, Aristoteles'in tanımını kabul etmiştir.
Aristoteles de, insanı, sosyal bir varlık olarak ele almaktadır. İnsanın Polis'e
bağlı olması, onu diğer canlılardan ayıran özelliğidir. Polis, aile, kabile, köy
312
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gibi aşamalardan geçerek insanların ulaşacağı son uygarlık basamağıdır.....'Kişi
ancak, bir polis içinde yurttaşlık' sıfatını kazanarak gelişmesinin doğal hedefine
ulaşmış olur. Kişi doğasını, varlığını gerçek anlamda bir polise bağlayarak
bulur. Bu nedenle, insan hem sosyal hem de siyasal bir varlıktır. Polis içinde
gelişmesinin doruğuna varır. Kendi kendine yeterliğe ulaşan son birlik polis
yani devlettir. ' 314 .
Vico için de sosyal olma tabiatı siyasal hayattan ayrı değildir.
Toplumsal hayatın başladığı her yerde siyasal hayat ta başlamış olmaktadır.
Etic'te, Aristoteles, siyaseti 'insanlar için en yüce iyiyi inceleyen
bilim' 315 olarak tanımlar. Ona göre, siyasetin amacı hiç şüphesiz mutluluktur.
Adalet, yetkin bir değerdir, evrensel bir değer..Siyasal adalet, doğal veya sivil
kanun üzerine temellenmelidir. Adetlere dayalı adalet, politik adalete benzer
ama farklıdır 316 . O halde, Aristoteles, adaletin, yalnızca, konvansiyonel bir iş
olduğu fikrini reddeder. O, adalet ve âdetler arasına kesin bir çizgi çeker.
Âdetler, anlaşma zemini üstünde konvansiyonla belirlenmiş kurallardır.
Âdetler, bölgeden bölgeye farklılaşır. Diğer yandan, Aristoteles tarafından
doğal olarak adlandırılan adalet değişmez ve evrenseldir.
Aristoteles'teki bu doğal kanun veya adalet fikrinin, 16 ve
17.yüzyıllarda doğal hukuk anlayışının odak noktası olduğunu görüyoruz.
'Avrupa'ya, Amerikanın keşfi farklı âdetleri tanıtmıştır. Ulusların kanunu,
doğal kanun mudur? Organize olmuş devletler ve toplumlar varlığa gelirken
hangi kanunu izlemiştir. Vico, doğal hukukun üç prensi dediği Grotius, Selden
ve Pufendorf'u incelemiştir. Grotius Savaş ve Barış Kanunu adlı kitabında
uluslar arası kanun üzerine inceleme yazmıştır. Burada, doğal hukuku da
314
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tartışmaya gerek duymuştur. Onu, doğru akıl veya ortak duyu olarak
tanımlamıştır. Eğer tanrı var değil ise, bu hukukun geçerli olacağını
açıklamıştır'. 317
Vico, doğal kanun veya hukuk anlayışının üç prensi dediği Pufendorf,
Grotius ve Selden'i Tanrı'nın inayetini göremedikleri için eleştirir. Onlar,
gentillerden değil de ortadan başlamışlardır 318 . Gentillerin doğal hukukunu
anlamak için kanunun iki türü arasında bir ayırım yapmak gerekir. Bir
çıkarılmış kanun vardır. Bu tür kanun,uygun şekilde, yasal bir mekanizma
olarak resmî üretim olan kanundur. Diğer yandan, sosyal hak ve adalete dair
olan kavramlar, örf ve adetler vardır. Bunlar, insanların hayatları, kurumları ve
toplumları hakkında çok temel düzeyde hissettikleri şeylerdir. Bu ikinciler,
kurumları ve hayat biçimlerini değiştirme görevine sahip hareketlerin kaynağı
olabilir. Doğal kanunun temel karakteri, Vico'nun çıkarılmış kanun ve doğal
kanun

arasındaki

farkı

belrleyen

yorumlarından

çıkarılabilir.

Bunlar

Elemetlerin sonuna doğru ortaya çıkar. İnsan, ister tabiatı gereği sosyal olsun
isterse toplum açısından varolması gerekli veya olumsal olsun 'adalet kral gibi,
kanun bir tiran gibidir" 319 . Kanun ister insanların tabiatında isterse
düşüncesinde olsun insan doğal olarak sosyaldir. Herşeyden önce, genteslerin
doğal kanunu, âdetler tarafından kurulur. Kanunlar değil (kanun güçle
emreder) âdetler, zevkle emreder. Genteslerin doğal kanunu, ulusların
müşterek tabiatından çıkarak, insanî âdetlerde başlar ve o insanî toplumu korur.
Keza, insanî âdetleri gözlemekten daha doğal bir şey yoktur. Bütün bu
nedenlerle bu âdetlerden kökenini alan insanî tabiat, toplumsal oluştur.
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Vico, doğal adalet kavramını tarihsel olarak sunar. Tarihte verilmiş
herhangi bir süreçte insan kendini gelecek sosyal değişim şartları içinde bulur.
Doğal adalet kavramı, sosyal bir kavramdır 320 .
Kurumlar ve doğal hukuk arasında karşılıklı bir bağlantı vardır.
Kurumsal bir sistem belli bir hayat şeklini mümkün kılarken, yeni ya da
gelişmekte olan adalet kavramı için temel sağlar.
Vico’ya göre, kahramansal aristokratik yönetimlerin iki büyük özelliği
kurumları ve sınırları korumadır. Sınırların koruması, vahşi karışıklıktan
kurtulmak için gereklidir. Bu sınırlar, ilkin, gentlerin, sonra, ailelerin, sonra da
ulusların sınırlarının belirlenmesini gerektirmiştir. Sınırlar, iyice belirlendikten
sonra imparatorlukların yayılmasına doğru giden halk cumhuriyetleri ve daha
sonra da monarşiler gelmiştir.
Vico, bu görüşü temelinde, doğal kanunun üç prensi dediği Selden,
Pufendorf ve Grotius'u şöyle eleştirmektedir: Bir İngiliz düşünür olan Selden
(1584-1654), doğal kanun ilkeleri bakımından İbranilerin âdetlerini mukayese
ederken alışılmamış bir görüş savunmuştur. Ona göre, bütün ilk insanlar, Tanrı
emri gelene kadar tam bir ahlaki özgürlük içinde yaşamışlardır. Alman
Pufendorf (1632- 1694) ise daha Aristotelesçi bir görüşü savunmuştur. Ona
göre, ilk insanlar, tabiat kanunu tarafından idare edilmiştir. Bu kanunun en
temeli ise sosyal olma kanunudur. Toplumda yaşamak, insanın tabiatına göre
yaşamaktır. Grotius'un doğal kanun sistemi, Pufendorf'un doğal kanun sistemi
gibi Tanrı'nın varlığını gerekli kılmaz.
Vico, Platon gibi, evrensel sonsuz adalete inanır. O doğal kanunu lâik
bir tarzda vermesi bakımından prenslere (Selden, Pufendorf, Grotius)
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yaklaşmasına rağmen, yine de bunun Tanrısal inayetin işi olduğunu düşünür.
Pufendorf'u Epikürcü varsayımlarından dolayı eleştirir. Bu varsayıma göre,
insan, Tanrı'nın yardımı olmaksızın bu dünyaya atılmıştı. 321 .
Bu düşünceleri bakımından Vico, kendisinin de belirttiği

gibi

Platon'dan etkilenmiştir. Platon'a göre de toplumsal hayat, yardımlaşma ve
işbölümü gereksiniminden doğmuştur. O, şöyle demektedir:
'İnsanlar için yiyecek, barınak ve giyecek en başta gelen ihtyaçlardır En
küçük toplum, biri çitfçi, bir duvarcı bir de dokumacı olan en az beş kişiden
oluşacaktır. Bunlar aralarında yardımlaşacak her bir kendi sanatını
diğerlerinin hizmetine koyacaktır' 322 .
O halde, Platon için insanın eksik ve kendi kendine yetemeyen
tabiatından dolayı, toplumda işbölümü gereklidir. Ancak, bu toplum eşitlikçi
bir toplum değildir. Ona göre, toplumda, aslen, yönetenler ve yönetilenler sınıfı
vardır. Buna ilişkin olarak şunları söyler:
İnsanları böyle sınıfsal hiyerarşik yapıya inandırmak onlara bu düzeni
benimsetmek zorunludur. Bunun için, Platon, 'yararlı bir yalan' önerir ve bu
yalanla sorunun çözümleneceğine inanır. Bu yalan şudur: Tanrılar, yaratırken
yöneticilerin mayalarına altın katmışlardır. Bu nedenle, onlar, toplumda baştâcı
olacaklardır. Savaşcıların mayasına gümüş, üreticilerin mayasına demir ve tunç
katıldığı halka söylenmelidir. Bu yalana inandırılan herkes toplumda hak ettiği
yeri bilecek ve kabullenecektir 323 .
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Adalet, Platon'a göre, bir devlette herkesin başkasının işine karışmadan
kendi işini yapmasıdır Yani yerini ve haddini bilmesidir. 324
Aristoteles'de, devlet, bireyden önce gelir '...el ya da ayağı tüm
bedenden ayırın, artık el ya da ayak olmaz. Böyle bir eylem sonucunda, devleti,
devlet yapan güç ve işlevi yitirmiş olacağı için ortadan kalkacaktır...' 325 .
Öyleyse, Vico'nun, bu iki filozofun görüşlerinden etkilendiği ve onun
için de devletin hem hem doğal, hem de bireyden önce olduğu apaçıktır.
Platon, bir toplumda yasaların gerekli olduğuna inanmaktadır. Yasalar
adlı eserinde de yönetenlerle yönetilenleri ayırır ve bunlardan 7 çift sayar: 1.
Ailede, ana-baba, çocukları yönetir. 2. İyi doğuşlular, yani soylular, kötü
doğuşluları (köleleri) yönetir. 3. Yaşlılar, gençleri yönetir. 4. Efendiler, köleleri
yönetir. 5. Güçlü, yönetir, güçsüz yönetilir 6. Bilge kişiler, önderlik ederler ve
yönetirler, cahiller yönetilir. 7. Yöneticilerin kura ile belirlenmesinde kurada
kazanan yönetir, kaybedenler yönetilir 326 .
Vico, Platon'un bu görüşlerini paylaşır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi
Vico'ya göre de, küçük bir topluluğun bile oluştuğu her yerde, derhal bir
otoritenin varlığı görülmektedir. Gereksinim ve fayda, insanları buna zorunlu
kılmaktadır.
Doğal Kanun Fikrinin Etkileri
Toplum hayatındaki değişiklikleri hazırlayan büyük olaylar, aslında,
önce düşünce aşamasında hazırlanmaktadır. Bütün Avrupa'yı ve dünyayı da
etkileyen Fransız ihtilalinin fikri öncüleri Voltaire, Diderot, J.J. Rousseau v.s
324
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dir. Belli ki, bu çizgiye Vico'yu da yerleştirebiliriz. Bu dönemlerde devlet
anlayışı, doğal hak kavramları irdelenmiş bireye yüklenen anlam tartışılmış
vatandaş kavramının ne olduğu sorgulanmıştır. Aydınlanma, kültürel alanda bir
çok yeni düşünceyi beraberinde getirmiştir. Devlet birliği kavramı, Roma
imparatorluğu devrinde doğmuş, Ortaçağlarda devlet kavramı Kilisenin
etkisiyle dinsel bir içerik kazanmıştır. Aslında, İslamiyetin hüküm sürdüğü
doğuda da dinsel devlet

anlayışı

hâkimdir. Bu anlayışa göre, krallar

imparatorlar, devlet başkanları tanrının temsilcisi ve vekili olarak kabul
edilmektedir. Vico, bunun köklerinin çok eski halk hikmetinde ve mitolojide
bulunduğunu göstermiştir.
XIII. yydan itibaren Humanizma Rönesans, Reform hareketleri bireyin
kendi kişiliğini bulması davranış ve düşüncelerinde bağımsız olarak kendi
aklını kullanması olanağını getirmektedir. 16yy'daki reform hareketleri
sonunda vicdan özgürlüğü anlayışı gelişmiş humanizma, rönesans, reform ve
akımlardan sonra birey, devlet hukuk anlayışlarında temelden veya köklü
birtakım değişiklikler oluşmuş ve Aydınlanma başlamıştır Aydınlanma'nın üç
temel kavramı akıl birey, bilgidir. Akıl, imanın emrinde olamaz. Birey, bir
yönüyle toplumun bir ögesi olmalı diğer yönüyle diğer bireylerden farkını da
bilmelidir.

Bu

individualizmi

doğurmuştur.

Bilginin

olabildiğince

yaygınlaşması nedeniyle dil de gelimiştir Dinsel ve tanrısal haklar yerine doğal
haklar anlayışı gelmeye başlamıştır. Vico da XIII. yüzyıldan beri tartışılmakta
olan bu düşüncelerin içinden gelmiş o da akıl bilgi iman ve insan tabiatı ile
ilgili sorulara cevaplar aramıştır. Sonun da doğal kanun anlayışı ile ilgili olarak
zamanında tartışılan düşünceler bakımından bir senteze varmıştır.
Aydınlanma'nın öncü temsilcileri olarak özellikle Hobbes ve Grotius
gösterilir. Hobbes'a göre ruh yoktur. Bireylerin can ve mal güvenliğini
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sağlayacak güç varlığı devlettir. İnsanlar, güven içinde yaşayabilmek için
bütün haklarını bir sözleşme ile bir tek egemen güce devrederler. Bu güç kral
hükümda veya bir meclis olabilir. O halde, Hobbes'a göre, hukuk insanın
doğasında temellenen insanın özünden doğan bir ilkeler bütünü, sistemi
demektir. Devletin varolma koşulu, insanların bireylerin güvenliğini sağlama
koşuludur.
Devlet, insan topluluklarının bir arada yaşamaları için meydana
getirdikleri

siyasal

kurumun

adıdır.

Hukuk

ise,

bireylerin

birarada

yaşamalarında geçerli kuralları saptayan bir düzenlemedir.
Hobbes'a göre, Tanrısal hak ve tanrısal hukuk dayanan devlet, krallık
anlayışını temelden sarsar. Hukuk ve devlet insanların oluşturduğu kurallar ve
kurumlardır. Bu yeni hukuk, Ius Naturale (doğal hukuk) adını alır.
Grotius (1583-1645) 'Savaş ve Barış Hukuku' adlı eserinde köleliği
yerer ve savaşları belli kurallara bağlamanın gerekliiğini vurgular. Grotius'a
göre insan doğarken bazı hakları birlikte getirir. En başta ise, 'yaşama hakkı'
gelmektedir. Yaşamak, bireyin doğal hakkıdır. Yaşarken sahip olduğu mal da
onun doğal hakkıdır. İnsan canından ve malından güven duyma haklarıyla
birlikte doğmaktadır. Halbuki, Vico'nun da gösterdiği gibi aristokratik
zamanlarda babaların çocukları ve köleleri üzerindeki hakları arasında onların
yaşamlarına son verme hakkı da bulunmaktadır. Hobbes'un ve Grotius'un bu
açıklamaları Vico'ya göre, doğal kanun anlayışına ortadan başlamaktır. Bu
söylenilenler Vico'nun ancak İnsanlık Çağı dediği üçüncü çağına tekabül
etmektedir.
Vico'nun Hobbes ile bazı görüşleri paylaştığını görüyoruz. Vico'nun
tabiat durumu hakkındaki görüşlerine göre, bu zamanda, dev bedenlerdeki
yavaş zihinli insanlar, duyusuz, insafsız ve korkunç vahşiler olarak
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yaşıyorlardı.

Bu

görüş,

İngiliz

filozofu

T.Hobbes'un

Leviathan'daki

görüşlerinden çok uzak değildir. Leviathan'da, Hobbes, tabiat durumunu
tamamen unutulmuş olarak tasvir etmiştir. Bu durumda, insan hayatı, bireysel,
zayıf, vahşi ve kısadır. Hobbes, Leviathan ile devleti temsil etmektedir.
Leviathan, insana benzeyen yapay bir yaratıktır. Yargı ve yürütme görevlerini
yapan memurlar bu yaratığın eklemleri organları gibidir. Hobbes'a göre,
insanlarının güven içinde yaşamalarını sağlayacak kuralları koyan ve bunları
uygulama gücüne sahip bir kurum olmalıdır. Bu kurum da devlettir 327
Devleti, insanlar, aralarında yapacakları anlaşmaya göre kuracaklardır.
Vico'nun Leviathan'ı gördüğüne dair eserde bir iz yoktur.

Fakat,

otobiyografisinden anlaşıldığına göre, Hobbes'un On the citizen adlı eserini
Latince'den incelemiştir. Bununla birlikte, Vico, Hobbes'un görüşleriyle çok
benzeşmez. Vico'nun doğal kanun hakkındaki görüşleri Grotius, Selden ve
Pufendorf'un görüşlerinin sentezidir. O, doğal kanunun, kendi ideası içinde
'sonsuz' (eternal) olduğunu savunur. Fakat, bu doğal kanun çeşitli adımlardan
geçerek farklı zamanlarda farklı biçimler alır (üç çağ). Çünkü, insan tabiat
tarihinin akışı içinde kendini geliştirir. İnsani tabiatı geliştikçe, doğal kanun
değişir.
Vico, böylece, doğal kanunla ilgili olarak farklı yerlerde ve zamanlarda
geçerli olan âdetler ve kanunlardaki farklılıkları tartışır. Bu farklılık doğaldır
ve gereklidir. Bunu göstermeye çalışır. Roma kanunu veya sivil kanun da
denilen kanun hakkında çok ayrıntılı şeyler söylemiştir. Eserinde, Roma
kanunun kökenlerine inip onların eski Roma

âdetlerinden nasıl çıktığını

örneklendirmeye çalışır. Oniki Levha Kanununu ile ilgili bilgiler verir.
Romalıların inanılanın tersine kanunları kimseden ödünç almadıklarını kendi
âdetlerinden yaptıklarını anlatır. Romalı bir delegenin Grek'e gidip orada
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Atinalı Solon'un kurmuş olduğu kanunları Romaya getirmiştir fikrinin
yanlışlığını göstermeye çalışır. Çünkü, ona göre, her bir ulus kendi içyapısı ve
gelişmesi dolayısıyla bu tür kanunlara ulaşmıştır.
Oniki Levha kanunu da Roma'nın yer aldığı Latium bölgesininin yerel
âdetlerinin bir sisteme bağlanarak kanun halinde toplanmasından oluşmuştur.
Bu yasa hazinedir. Çünkü, insanî tabiatın gelişme gösterdiği yeri, zamanı ve
biçimi göstermesi bakımından değerlidir. Ancak, yeterince ilkel değildir. Daha
geride olan bir zamanı incelemek ister Vico, yani bu türden kanunların ve
şehirlerin olmadığı zamana kadar geri gitmak istemektedir. Kanun düzeni
olmadan önceki duruma yani insan aklının henüz tamamen gelişmemiş olduğu
döneme gitmek istemektedir. Ona göre, ilkel insanlarda da bir hak veya doğru
kavramı vardır. Ancak, bu hak ve hukuk kavramı özel bir durum için geçerli
olan bir hak veya doğru kavramıdır. Genel bir yasa şeklini almamıştır.
Vico'nun, Homerik şiirleri de Oniki Levha Kanunu gibi doğal kanun
hazinesi olarak gördüğünden söz etmiştik. Bu iki eserde, Vico, Grekler'de
henüz yasa yokken güç kanunun olduğunu gösterir. Yani, Achilles'in kanunu
her hakkı mızrağın ucunda görür. Bu durum, tairhin ikinci döngüsünde, İkinci
barbarlık veya kahramanlık çağında, düelloların haklıyı belirlediği çağda da
geçerli olmuştur.
Vico'ya göre, devlet dıştan gelecek saldırılardan ve insanların
birbirlerinden gelecek saldırılardan koruyacak kendi emekleriyle ürettiklerinin
karşılığını alabilecekleri böyle huzur içinde yaşayabilmeyi sağlayan güçtür.
Bunun için bu güç bir bir kimse veya heyette toplanmalıdır.Yönetme güclüğü,
insana ne kadar zarar verirse versin, gücün yokluğu her zaman daha büyük
zarar verir.
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Bu nedenle, Vico'ya göre, otorite ihtiyacı, insanın tabiatında
başlangıçtan beri hep varolmuştur. Tarihte, ateizm üzerine bir devletin
kurulduğu görülmemiştir. 'Gücün yokluğu veya 'anarşizm, paradokstan ilham
alan ve paradoksla dolu bir inanç sistemidir.....Anarşizmi benimseyenlerde,
anarşizmin doğal insanî itkilerin bir bir tezahürü olduğu ve otoriter kurumlar
yaratma eğiliminin geçiçi bir sapma olduğu inancı hakimdir. 328
O halde, Vico tarihte gücün veya otoritenin yokluğunu kabul etmez.
Tarihte, otorite ihtiyacı ve bu otoriteyi değiştirme ihtiyacı hep
varolmuştur. Toplumsal hayat, siyasal hayat ile iç içedir ve tarihi
belirleyen, toplumun nasıl bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve hangi
yönetim şeklinin insan tabiatına daha uygun olduğu hakkındaki
mücadeleler olmuştur.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde, tezde tartıştığımız noktalardan çıkardığımız sonuçları bir
değerlendirmeye tabi tutarak vermek istiyoruz. Vico'yu hazırlayan etkenleri,
onun, tabiat bilimi dışında, insan bilimleri denen sahanın daha önemli
olduğunu vurgulamasını; insanın, yalnızca akıl değil, duyu, eylem, ruh, his
olarak bir bütün halinde ele alınmasının nedenlerini, tezimizde, altı bölümde
tartışarak gösterdik. Burada, toparlayacak olursak, şunları söyleyebiliriz:
Birinci Bölümdeki resmin açıklanması, bize göstermiştir ki, her bir simge veya
hiyeroglif, vahşi yeryüzü ormanından başlayan ve medeniyete doğru yükselen
ve sonra tekrar vahşi ve yabanıl durumuna dönen insanlığın tarihsel hikayesini
anlatan birer ögedir. Vico, gerçekten de tarih felsefesini bu resimle, bir sayfada
çok güzel bir şekilde anlatmıştır.
İkinci bölümde, Vico'nun tarih felsefesinin ilk metafiziksel ilkesini
'insan, toplumsal varlıktır' savına dayandırdığını ve bütün tarih felsefesini bu
ilke üzerine kurduğunu gördük. Onun, insan anlayışının temelinde Kutsal
Kitabın dogmalarının bulunduğunu göstermeye çalıştık. İnsanın yabanıl
hayattan kurtulup medeniyete doğru yükselmesinde, Epikürcülerin dediği gibi,
'şans', ve Stoalıların dediği gibi 'kader' in hiçbir etkisinin olamayacağına dair
Vico'nun eleştirisini; ve, insanın yabanıl durumdan kurtulup medenî bir varlık
oluşunda 'asıl etkenin 'ilahi inayet' olduğunu gösterdik.
Buna göre, tarih ilâhi inâyetin bir göstergesidir. Yeni Bilim, bu nedenle,
bir teoloji olarak sunulmuştur. Vico, tarih içinde, ulusların dünyasını, çağdan
çağa ve bölgeden bölgeye değişen insani kurumları ve olayları bilimsel bir
yöntemle incelemek istemekle birlikte,

değişken ve komplek bir felsefî

problemi seçtiğinin de farkındadır. Vico, bu kurumların ortaya çıkışını
belirleyen hem tarihsel hem de toplumsal şartların incelenmesi gerektiğini öne
sürmüş; ve, bu şartların, insanın ortak tabiatı ile ilgisini kurmuştur. Vico, bu
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yönden Ibn Haldun'u çağrıştırmaktadır ve biz de bu benzerliği tezimizin İkinci
Bölümünde gösterdik.
Tezimizin Üçüncü Bölümünde, Vico'nun temel değerlerin ve çağdaş
başarıların kökeninde yer alan ilk insanların hayal gücünü ve fabllerin, mitlerin
gerçek anlamlarını anlama umuduyla- ki, Vico'ya göre, medeniyetin kökleri
buraya kadar iner- nasıl bir yöntem önerdiğini göstermeye çalıştık. Tarih
alanını küçümseyen Descartes'e karşı hangi eleştirileri getirdiğini gösterdik ve
Bacon'un 'varlığa layık olan herşey bilgiye de layıktır' sözünden etkilenerek
insanî sahada hiçbir olguyu küçümsemeden Bacon'un tümevarım yöntemini
kendine örnek aldığını gösterdik. Bu bölümden şu sonucu çıkardık: Vico,
'felsefe ile filolojinin işbirliği yapması gerektiği dışında metodik bakımdan bir
yenilik getirebilmiş değildir.
Tezimizin Dördüncü Bölümünde, İlk şiirsel tarih olarak, Homer'i alan
Vico'nun, ilk tarihsel anlatımların şiir olduğunu nasıl belgelediğini gösterdik ve
günümüzde, Homer'den de daha eski bir destan olan Kumarbi destanıyla
Homer destanının paralelliklerini göstererek Vico'nun her ulusun doğuş,
büyüme ve gelişmesinde parallellikler olduğu savını destekledik.

Tezimizin Beşinci Bölümünde, en genel anlamda tarih felsefesini
spekülatif ve eleştirel diye ayırdığımızda, Vico'nun tarih spekülatif bir tarih
felsefesi olarak değerlendirilebileceğini gösterdik. Çünkü, spekülatif tarih
felsefeleri, güncel tarihsel olayların ardında bir model veya bir anlam ararlar.
Vico da, bize, bir tarih modeli ileri sürmüştür. Buna göre, tarihte, Tanrısal
inayetin anlamlı bir rolü vardır. Halbuki, eleştirel tarih felsefeleri, tarihçinin
yaptığı araştırmanın tabiatı üzerine yorumlar yapar, onun çalışması, yereldir.
Spekülatif tarih felsefeleri ise, genel sonuçlar üzerinde durur. Hegel'in tarih
felsefesi gibi genel ilkeler veren Vico'nun tarih teorisi de spekülatiftir.

204

Tezimizin Altıncı Bölümünde, Vico'nun, tarihsel incelemesini, sosyal
yaşantısından,

hukuktan,

dinden,

ekonomiden,

siyasetten

v.s

ayrı

düşünmediğini gösterdik. Ulusların hayatında, sınıf mücadelesinin, devlet veya
yönetim şekillerini nasıl belirlediğini, Vico ve Hegel arasında bağlantılar da
kurarak göstermeye çalıştık. Vico'nun en iyi yönetim şekli olarak monarşiyi
benimsediğini gösterdik.
Şimdi, Yeni Bilim adlı eseri, ve Vico'nun bu eserde yapmak
istediklerini genel bir değerlendirmeye tabi tutarakm bir takım sorulara cevap
arayarak genel bir tartışma içinde fikirlerimizi sunmak istiyoruz:
Vico'ya göre, tarihçinin görevi, olguları aktarmak değil, anlamak ve
açıklamak da olmalıdır. Felsefe ve filoloji bunun için işbirliği etmelidir. O
halde, Vico'ya göre, tarihçinin işi, yalnızca olguları toplamak değildir. Tarih
yazılırken, ilkel toplumlar, medeni bakış açısıyla değerlendirilmemelidir. İlk
insanların ortaya koyduğu mitler, fabller, Vico için ulusların hayatının ve
dolayısıyla tarihin doğru yorumlanması bakımından temel teşkil etmektedir.
Demek ki, Vico, tarih yazımında her ulusu kendi iç bünyesi ve kurumları
bakımından değerlendirmek gerekir düşüncesiyle önemli bir noktaya dikkat
çekmiştir. Ayrıca, Vico, tarihçilerin dili de incelemesini yapmalarını ve insanın
tabiatı ve kültüründeki ortak noktalardan yola çıkarak evrensel ilkelere
varılması düşüncesine sahipti. Bu düşünceleri ile Vico, gerçekten de tarih
yöntemi açısından çok olumlu bir tavır sergilemiş bulunmaktadır.
Vico, bunlarla bağlantılı olarak, Semavi dinlerden, Hristiyanlığın bazı
dogmalarını ve Tanrısal inayeti de tarihin açıklanmasında gerekli ögeler olarak
belirlemektedir.

205

Genel olarak, bu kitapta tartıştığımız gibi, Vico, Yeni Bilim adlı eserini
insanlık tarihinin bilimi olarak sunmuş ve aynı zamanda felsefî temeller de
sağlamaya da çalışmıştır. Bunun yanısıra, insanlığın tarihi ve kültür dünyası
için yeni bir yöntem arayışı içine de girmiştir. Ancak, bir yöntem bulamamıştır.
Sadece, insanlık toplumu ve insanlık tarihi ile ilgili bazı öngörülerde
bulunmuştur. İnsanı ilgilendiren her alanda, şiir, ekonomi, politika, coğrafya
v.s tarihsel araştırmaların önemini vurgulaması, onun çok önemli bir yönünü
teşkil etmektedir.
Ancak, Vico, insanlık tarihini ve kültürünü incelerken önerdiği yöntem
üzere çalışmalarını gerçekleştirememiştir. Oysa, biz onun çalışmasını, önsözde
de bahsettiğimiz üzere, felsefe tarihinde kullanılan yöntemle inceledik. Biz
eserde, toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak belirlenen insanın, bilimsel bir
yöntemle incelenip incelenmediğini göstermeye çalıştık. Bunu yaparken,
felsefe tarihini ilgilendirecek konularda izlenen yöntem olan felsefe tarihi
yöntemini kullandık. Böylece, eserin felsefe tarihindeki yerini ve önemini
göstermeye çalıştık.
Yöntem bölümünden de anlaşılacağı gibi, Vico'nun bu eseri, bir bilim
kitabı değildir. İnsanî işler, bilimsel bir şekilde incelenmemiştir. Çünkü,
günümüzde bilimsel olma vasfını labaratuvar, rasathane, hastahane gibi
kurumlarda yapılan incelemeler almaktadır. Yani, pozitif bilim modeline
bilimsel denmektedir. Tarihte ise, bu bilim modeline uygunluk "belgeleme" ile
mümkündür. Çünkü, tarihte sonuç çıkarırken ya da sağlama yaparken belgelere
dayanılır. Tarih yönteminin önemi, insanın düşünce adımlarını atarken,
dayanmış olduğu belgeler vermesidir, belgeleri değerlendirmesidir.
Vico bunu yapabilmiş midir? O, tarih yöntemi bilinciyle hareket
ederken, ilkin, yargılarına açık olacak metni eleştirel bir yöntemle kurup sonra
otoritelere aldırmadan sırf doğruyu ortaya koymak adına gerçeklik saygısı ve
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doğruluk sevgisiyle davranarak, tarih yöntemini titiz ince ve keskin biçimde
tam anlamıyla uygulamaya çalışmış mıdır?
Vico, ilkin, kendine konu olarak bütün bir insanlık tarihini almıştır.
İnsanlığın başlangıcını Kutsal Kitap ile belgelemeye çalışmıştır. Onun elinde
arkeolojik buluntular ve belgeler yoktur. Bunun yanısıra o, Bacon gibi bir
otoritenin yöntemini incelediği tarih alanında gerçekleştirmeye çalışır ve
insanlığın geleceği hakkında "insanlık üç çağdan geçecektir" şeklinde
öngörüde bulunur.
O halde, Vico, yukarıda belirttiğimiz anlamda tarih yöntemini
uygulayamamıştır. O, bir retorik profesörü olarak, tarih alanında bilimsel bir
çalışmanın dili incelemekle mümkün olduğunu vurgulamaktadır ve kültür
taşıyıcısı olarak dile verdiği önem çok büyüktür. Buradan kalkarak yeni bir
bilim türü üretmeye teşebbüs etmiştir. Bu anlamda 'yeni'dir. Her ne kadar,
kendine geometrinin aksiyom, delil ve sonuç biçiminde gelişen modelini örnek
almışsa da yaptığı şey, herhangi bir bilim modeline uymamaktadır.
Vico'nun bilgi teorisi ilk insanların yaratıcı kapasitesini anlama üzerine
temellenmektedir. Ayrıca, insanın tabiatı da hep sosyal bir yapı içinde
vurgulanmaktadır.

Bireysel

düşünce

ve

davranışları

bakımından

değerlendirilen insan, bilinç iç yapısı bakımından değerlendirilmemektedir.
Yani, onun bilgi teorisi sujenin yapısını değil, toplum içindeki insanın ortak
bilincini ele almaktadır. Bu nedenle, Vico'nun teorilerinin

aslında bir

sosyolojizm olup olmadığı tartışması gündeme gelmektedir.
Bununla bağlantılı olarak da "ideal sonsuz tarih" fikri de sosyal bir yapı
içinde değişen insan tabiatının gelişme ve gerileme şeması olarak
sunulmaktadır. Bunun yanısıra, bu "ideal sonsuz tarih", her ulusun kendini
idare ettiği kanunların varlığına bağlıdır. Bu kanun da bu ulusların ortaya
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çıkışını, gelişmesini, inişini ve düşüşünü belirler. Bu anlatımlar, ister istemez,
tarihte bir determinizm olup olmadığı sorusunu çağrıştırmaktadır. Fakat,
tarihteki bu zorunlu gibi görünen sürecin yanısıra, insan, kendi tarihini kendisi
yapmaktadır. İnâyet ise, doğal kanunu ortaya çıkaran güç ile birlikte başlayarak
ve ulusları ortaya çıkaran güç ile birleşerek tarih içinde egemen olmaktadır.
Bütün bunlara rağmen, Vico, insanın özgür olduğu varsayımında ısrar eder.
Burada bir tutarsızlık görünmektedir. Ona göre, insanlar, kültürel dünyayı
kendileri yaratmaktadırlar ve bunu yaparken de yaratıcı ve yeniden
yapılandırıcı hayal gücünü kullanmaktadırlar. "İdeal sonsuz tarih" ise, inâyetin
sağladığı kanunların üretimidir. O halde, kanunlar tamanen insanın yaptığı bir
şey değildir. Böyle olmasına rağmen, yine de, zihnin değişmeleri içinde
kurgusal hayal gücü insana malzeme olacak her şeyi sınıflandırıp
yorumlamaktadır.
Bu

durum,

Vico'nun

tarih

için

önerdiği

modelde

güçlükler

çıkarmaktadır. Birincisi, "ideal sonsuz tarih", yalnızca insanın yaptığı bir şey
değildir. Tanrı da inâyeti ile ideal sonsuz geçekliği yapmaktadır. Fakat, Vico,
Tanrı'nın yaptığı şeyi yalnız Tanrı bilir demekle birlikte, modele göre, "ideal
sonsuz tarih"in bilgisine erişmiş bulunmaktadır.
Başka bir sorun da, insan zihni, belleği, hayal gücü, tarihin mi
ürünüdür, yoksa, tarih mi bunların ürünüdür, birbirlerini karşılıklı olarak mı
gerektirmektedirler? Bu hususlar da eserde net değildir. Bellek ve hayal gücü
sosyal ve kültürel dünyanın kaynağı olarak ele alındığı gibi tarihin nedeni
olarak da gösterilmiştir. Bu soruların yanıtı da çok net bir biçimde verilmiş
değildir.
Ayrıca, eseri genel olarak değerlendirdiğimizde, ilk problemin tanrısal
inayet problemi olduğunu görürüz. İnayet tarihin arkesi olarak, bütün eser
boyunca hüküm sürmektedir ve Vico, Yeni Bilim i bir iman, bir teoloji kitabı
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olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu iman, herşeyin Tanrı'da olduğunu ve insanlık
ve kültür sürecinin de inayetinin bir yönünü sergileyen Tanrı'nın lütfu
olduğuna imandır. Tanrı, uyarısını dinlemeyerek cennetten kovulan Adem'in
soyundan gelen insanlığı önce cezalandırmış ve sonra yeniden yükseltmiştir ve
bir döngü halinde insanlık sürecinde bu düşüş ve yükselişler sürüp gidecektir.
İşte, bu noktada, bir sorun ortaya çıkmaktadır. Bu döngü kaç kez olacaktır.
Tanrı'nın inayeti neden bu döngünün defalarca olmasını istemiştir. Bu
döngünün ne zaman sona ereceğini yalnızca Tanrı mı bilir? Biz, böyle bir
döngünün tarih içinde en az birkaç kez olacağını doğru bilgisini nasıl
edinebiliriz? Bu soruların yanıtı da Yeni Bilim de verilmemektedir.
Vico'ya determinist diyebiliriz miyiz? Bu soruya tamamen hayır
diyemeyeceğimiz gibi tamamen evet de diyemeyiz. Vico, orta bir yol tutturur
ve yarı determinist kabul edilebilir. İnsan tabiat ve tarih içindeki eylemlerini
kendisi belirler, tarihe ve tabiata başlangıç vermiş olan Tanrı'dır. Ancak, Tanrı
insanlara kendi yollarını bulma imkanını tanımıştır. İnsanın maddî ve manevî
olan iki yönü vardır. İnsan, manevî yani zihinsel yönü ile Tanrı'ya yakındır ve
seçme, tercih etme, amaç belirleme, inanma iradesi ile kendisini tayin edebilir
ve bu yönü, onun maddî tarafı ile değil manevî yönü ile bağlantılıdır ki ondaki
bu yön aşkın varlık olan tanrıya en yakın olan yöndür. O halde, insan,
seçebilmesi, kurallarını koyup bu kurallara göre kendini ve toplumu
yönlendirmesi ile özgür bir varlıktır. Ancak, yine de insanın ortak tabiatı onun
belirlenmiş yanıdır ve bu tarafı ile ortak varlığı oluşturur. Bununla yönetimler,
uluslar, çağlar biçimlenir bu durumda insan kendini oluştururken tarihini de
oluşturur ve böylece aşkın olan yapıda bir belirlenmişlikten bahsedilebilir.
Ancak, fiziksel alanda olduğu gibi insanî alanda bir prediction "önceden
görme" söz konusu değildir. Tarihsel olaylar her ne kadar orijinal ve tek olsalar
da insan tabiatından kaynaklanan genel çerçeve içinden bakıldığında kişiler ve
olayların farklılaşmasına rağmen aynı tür karakterler ve olayların yaşanması
söz konusu olabilmektedir. En azından bir ulusun doğma büyüme ve gelişme
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çökme ve yıkılma aşamalarından geçme zorunululuğu söz konusudur. Çünkü,
uluslar da insanların ömrü gibidir. Uluslar da insanlardan oluşmuştur. Onlar
başka bir kaynaktan çıkmış değillerdir.

Vico'nun temel sorusu: "gentiller", gerçek Tanrı'nın doğrudan yardımı
olmaksızın, hayvanî duygudan, akılsal düzeye doğru nasıl yükseldi, nasıl oldu
da vahşi ve yabanıl durumdaki insanlar birlikler oluşturdular ve bir kanuna
boyun eğer hale geldiler ve bir grup diğerlerine hizmet eder hale geldi?"
sorusudur. O, bunu araştırmıştır. Ona göre, bu soruyu akılsal yolla çözmek
mümkün değildir. Aklı ön plana çıkaran felsefe bu soruyu çözememiştir.
Vico'ya göre, akıl, tarih içinde değişmektedir. Halbuki, modern felsefe, ilk
insanları rasyonel varlıklar olarak kabul etmiş ve bu rasyonellik sonucu
insanların toplumu oluşturduklarını iddia etmişti.
Vico, insanın akıllı bir varlık olmasının yanısıra irrasyonel bir varlık
olduğunun da bilincindedir. Aklı yücelten "Aydınlanma" düşüncesine

bu

nedenle karşıdır; ve, onun, insanın, bu yönüyle de ele alınmasını istemesi
insanı araştıran disiplinler bakımından çok önemli olmalıdır.
Kitap, bütün olarak ele alındığında doğal kanun sisteminin işleyişini
temsil eder. Fakat, diğer yönlerden o insanî düşüncelerin değişimine de dikkat
çekmektedir. Düşüncelerdeki değişimin, âdetlerdeki değişime bağlı olduğu da
bu eserde gösterilmeye çalışılmıştır. Vico'nun böyle bir konuyu ele alıp
yazmaya iten nedenleri birisi de 17. ve 18.yüzyılların bilim anlayışında insanın
kaybolup gitmesidir, insana yönelik bir inceleme yazma ihtiyacını doyurmak
üzere bu eseri yazmış olabilir.
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Vico, tarihe ilişkin açıklamalarında tarihselcilikten tarihsiciliğe 329
kaymaktadır. Yani, insanı tarihsel bir varlık olarak ele almanın yanı sıra, aynı
zamanda tarihe bir yön ve hedef belirlemektedir. Bir öngörüde bulunarak
tarihin içinden geçtiği ve daima geçeçeği üç çağ vermektedir. Tanrılar,
Kahramanlar ve İnsanlar Çağı. Vico, herşeyi, mitolojiye indirgemektedir. Bu
da bütün bilimlerin sihir ve büyüden çıkıp çıkmadığı sorusunu gündeme
getirmektedir. Ona göre, şiir insanların doğal yapısıdır ve gereklidir. Bu
düşüncenin izleri olarak ,günümüzde, güncel tarih için şiir söylemek gerekir
düşüncesinde olan tarihçiler vardır. Çünkü, tarih, ancak geçmiş hakkında
hüküm verir. Hattâ, Tanrı bile kıyamet günü oluş bittiği andan sonra, insanların
yaptıkları hakkında hüküm verecek, doğru ve yanlış o zaman belli olacaktır.
Vico'da tarih problemi de aslında doğal kanun probleminin içindedir.
Kanun, tanrısal kökeninden alınarak bütün insanların insanileşme ve
medenileşme sürecindeki gelişmesiyle birlikte incelenmiştir. Kanun, tanrıinsan, insan-insan bağlantısının temelindeki anlayıştır. Kanun, böylece, toplum
fikri ile bereberdir. Vico, metafiziksel ilke olarak, insanın toplum içinde
şekillendiğini vurgularken ve bilimi de bir insan yaratısı kabul ederken, bilimi
de değer probleminin içine çekmektedir. Çünkü, ona göre, ilk bilim mitolojidir.
Mitler ise insanların evrene yüklediği değerler bütünüdür. Halbuki, bu günkü
manada, bilim, değer probleminin dışında ve üst yapısal bir kurum olarak ele
alınmaktadır.
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Tarihselcilik (historismus, historism), farklı filozoflarda farklı anlamlarda kullanılmasına
rağmen en genel anlamda, insanı tarihsel bir varlık kabul etmek demektir.Tarihin taşıyıcısı
insan ve insanın yarattığı şeylerdir. İlk kez Novalis tarfından 19'yyda kullanılmıştır. Hegel
sisteminin parçalanmasından sonra çeşitli hatta birbirine karşıt anlamlar içermiştir. Tarihe,
akılcı yöntemlerle eğilmek, onda bir genellik aramak anlamlarında kullanılmıştır. Tarihsicilik
(historisizm) ise, insanı, tarihsel bir varlık olarak ele almanın yanısıra, tarihte bir yön ve şekil
belirlemektir. Bazı yazarlar, tarihsiciliği bir çeşit tarihselcilik olarak da yorumladıkları için bu
iki kavram karıştırılarak kullanılagelmiştir. Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, 154-160. Anahtar
Kitaplar, İstanbul, 1994.
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Vico, bütün kurumları, hatta, devleti bile ruhun ölümsüzlüğü fikri ile
temellendirir. Demek ki, insan hayatı ve kurumları ruhun ölümsüzlüğü fikri ile
anlam

kazanmaktadır.

Bu

düşünce,

evrensel

değerlerin

temelinde

bulunmaktadır. Çünkü, adalet, iyilik, özgürülük v.s gibi yüce değerler, ancak
ruh ölümsüz ise mümkün olmaktadır. Burada Platon'un etkisi açıkça
görünmektedir. İnsanlar, bu idealara ulaşabilmek için çalışmaktadırlar ve bu
nedenle, vahşi ve yabanıl durumdan kurtularak insanî duruma geçmeleri
mümkün olmaktadır. Vico'ya göre, insanlık, hiçliğe doğru değil geldikleri yer
olan Tanrı'ya döneceklerdir.
Akıl, Vico'ya göre, süreç içinde gelişmektedir. Aklı yalnızca soyutlama
yapabilma yeteneği olarak almaktadır. Akıl, tarih içinde nasıl gelişti? İnsanlık
akla sahip değilken bunu nasıl kazandı? Başlangıçta akıl, ne durumdaydı? Bu
soruların cevabı da verilmemektedir. Bu da onun tarih teorisini zayıf kılan bir
başka yöndür. Vico'ya göre, insan aklı sayesinde Tanrı'ya yakın olmaktadır.
Bedensel hazları ile de hayvani tabiata yakın olmaktadır. O halde, akıl insana
zamanı geldiğinde Tanrı tarafından verilmiş ilâhi bir lütuf mudur? Tanrı, aklı
insana, onu yarattığı anda mı yoksa sonradan mı vermiştir? Ayrıca, Vico'nun
kabülüne göre hepimiz Âdem'in soyundan isek -Âdem akıllı bir varlıktı ve
eşyanın tabiatını her ne iseler, işte o şekilde adlandırabilmişti - insan, Düşüşle
birlikte akıl yeteneğini kaybedip sonra, inâyet sayesinde yeniden mi
bulmaktadır? Bu noktalar, Vico'nun eserinde açıklık kazanmamıştır. Tarih
içinde, çağlar değiştikçe insanların ruhları ve akılları değişmektedir. Fakat, bir
ulus, örneğin, kahramanlık veya barbarlık çağında iken o ulus içinde ideal tip
diyebileceğimiz kâmil insan tipine rastlanabilir. Biz, bunları çağını aşanlar
olarak değerlendiriyoruz. Vico, bunları nasıl açıkayacaktır? Onun anlatımlarına
göre, sanki her çağın belli insan tipi vardır. Peygamberler, veliler, büyük bilim
adamları, filozoflar bu bakımdan nereye konacaktır?
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Vico, bir tarihçinin tarihsel bir olguyu veya olayı incelerken, o belge ile
karşı karşıya kaldığında nasıl çalışacağını yeterince açıklayamamaktadır.
Tarihçi, o belgeyi incelerken Vico'nun söylediği gibi, değişenin ne olduğunu
sürekli kalanın ne olduğunu nasıl bilecektir? Böyle bir tutum, evrensel bir bakış
açısını, felsefî refleksiyon tavrını ve bilgisini gerektirir.
Vico ile bugünün düşüncesi arasındaki temel bağlantı, insan
problemindedir. O, bildiğimiz gibi, tarih ve tabiat arasına kesin bir ayrılık
koymuştur. Ve insanın, kendi tinselliğini farketmesini sağlamıştır. İnsanın
kendi kurduğu evren, insanın dışında varolan bir evren değildir ve tabiat gibi
ona yabancı olan bir evren değildir. Tarihsel gerçekliğimiz, somut bir
gerçekliktir ve

insanlığın oluşturduğu kurumlar üzerinde yükselir. Tarihin

amacı, bu kurumların zamansal ve varoluşsal yapılarını, eylemlerini incelemek
olmalıdır. Bunun için, Vico, sayısız ölçüde, tarihten ve kültürden örnekler
verir. Onun özgün tarafı, yukardıa da söylediğimiz gibi, tarihsel bir çalışma
için yöntem belirlemeye çalışması ve bunlara dayalı olarak hem yöntemsel hem
de spekülatif ilkeler vermesidir.
Vico'nun eserinin günümüz sosyal bilimcileri arasındaki etkisi şu
alıntıda açıkça görüleceği gibi devam etmektedir: "Sosyal bilimler, doğa
bilimleri ve insan bilimleri ayırımı artık apaçık bir doğru olarak
görünmemektedir. Bunları barıştırma gücüne sosyal bilimler sahiptir... Max
Weber modern düşüncnin izlediği yolu dünyanın büyüsünün yok edilmesi
olarak özetlemekteydi..Dünyanın büyüsünü geri verme düşüncesi insanın
özgürlüğünü geri vermeyi amaçlar. Tarafsız bilim, bilim adamını veya bilim
kadınını keyfî bağnazlıktan kurtarma amacında ama hiçbir bilm adamı veya
kadını içinde yaşadığı fiziksel ve sosyal bağlamdam kurtulamaz her
kavramsalaşmanın temelinde felsefî inanç yatar. 330
330

Gulbenkian Komisyonu 2. Sosyal Bilimleri Açın s.67, 72
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'...Bütün insanlığın benimsediği bazı ortak değerlerin varolabileceği de
gözden kaçırılmamalıdır. Batılı olmayan pek çok sosyal bilimciye göre dinsel,
bilimsel ve siyasal olanı birbirinden ayırmak mümkün değildir' 331 .
Sonuç olarak, insanlığın tarihi ve kültürü üzerine bir model ileri sürmüş
olan Vico, Descartes’in tümdengelimsel yöntemini eleştirerek Bacon’un
tümevarımsal yöntemini benimsemiş ve bunu kültür dünyasına uygulamak
istemiştir. Biz, onun bu çabasının, bugünkü sosyal bilimlerin gelişmesinde
dikkate değer bir katkısının olduğunu, fakat, önerdiği bu yöntemin sosyal
bilimler açısından yeterli olmadığını tespit etmiş bulunmaktayız. Ancak, o,
bugün sosyal bilimlerin hedef aldığı yolda, kültürel alanda, dinsel, bilimsel,
siyasal ve sosyal olanı birbirinden ayırmadan incelemek gerektiğini de öne
sürmüş ve bu düşüncesini, incelediğimiz bu eserinde bizzat uygulamıştır. Bu
nedenle, Vico'yu, bir bilim araştırıcısı olarak değil, bir kültür filozofu olarak
ele almak, kanımızca, onu, hakettiği yere koymak olacaktır.

331

age s.83-84
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ABSTRACT
This thesis is based upon New Science of Giambattista Vico. Firstly, I
tarnslated New Sciene from Englısh toTurkish and after this, a discusssion
formed that why did Vico write this book and what did he do with it?
He wanted to discover a method for explanation of the historical facts.
And he begun with natural law of gentes. Because, he seek the principles of
humanity on there Vico's New Science is in fact ascience of ınstitotions.
Institutions shows the common natıre of nations. Each nations turn out in ıts
origin,devolopment,maturity, decline and fall.
When he calls the world of nations the world of men, he means that
what were beasts in the world of nature become men in the world of nations.
Vico, as a philosopher of history, distinguishes three succesive ages in
the nature or devolopment of nations- that of gods, that of heroes, and that of
men; and he distunguishes three corresponding natures - divine, heroıc and
human.
Vico's theory of natural law of gentes begins where law began. First law
is the divine law. History is a act of providence.
Vico distinguıshes coscienza and scienza. Coscienza introduces
particular facts, events, customs, laws, ınstutions. Scienza introduces universal
and eternl principles. Pursuit of scienza is of the common and pursuit of
coscienza is philology or history.
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According to vico, everything grows out of religion. Social evolution
begins with religion. Religion, marriage, asylums, first agrarian law are four
elements of this civil world.

Tarihsel meselelerle başlayan Vico, bilginin ve insanî işlerin tabiatına
dayalı olarak, bir çok felsefî problemin olduğunun farkındandır. O, bu felsefî
problemlerin yanısıra, insanî kurumların çeşitli mümkün türlerinin ortaya
çıkışını belirleyen şartlar ile birlikte, tarihsel ve sosyal problemleri de
belirlemeye çalışır.
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Yeni Bilim’in yapısı, insanlık tarihindeki gerçekliği nasıl anlayacağımız
ve kuracağımızı bize göstermeye çalışır. Vico, zamanındaki tarih yazıcılığını
eleştirmekteydi. Bu, bizce, onun, tarih yazımıyla ilgili çok önemli bir noktayı
farkettiğini gösterir. Ona göre, zamanın tarih yazımının problemleri, çağdaş
uluslar arasındaki medenîlik ve ilkellik farkının nasıl açıklanacağı ile ilgiliydi
ve ilkel toplumları medenî bir bakış açısıyla incelemek doğru değildi. Çağdaş
ilkel uluslarla temasta bulunan gezginler ve misyonerlerin anlattıklarından
birtakım

tarihsel

dökümanlar

elde

edilmekteydi.

Bazı

tarihçiler,

benzerliklerden yola çıkarak birtakım teoriler üreterek bunları açıklamaya
girişmişlerdi. Böylece, çok çeşitli tarih ve kültür teorileri ortaya çıkmıştı.
Halbuki, Vico, ilkel veya medenî olsun bütün uluslarda müşterek olan
kurumsal ve kültürel benzerlikleri bulmaya çalışarak diğerlerine göre daha üst
bir uğraşı geliştirdi. Onlara göre, birtakım temelsiz tarihsel teoriler üretmek
yerine
Vico'ya göre, insanlık tarihi düz bir çizgide veya tam bir daire şeklinde
ilerlemez, daha çok bir spirale benzer. Bu spiral Tanrı'ya doğru yükselir bu
yükselişte geri adımlarda söz konusudur.
Vico'nun tarih anlayışında temel şekil olan corso dan ricorso'ya gidiş
bütün ulusların izlediği bir yoldur. Yani, her ulus ilkel durumundan
medenileşme durumuna doğru ilerliyor ve aynı zamanda büyüme ve gelişme
gösteriyor.
Halbuki aydınlanma düşüncesi fiziksel tabiatın incelenmesi temelinde
insan tabiat bilimini kurmaya teşebbüs ediyordu. Vico'ya göre bu yanlıştı.
Çünkü, yalnızca insanın yaratımı olan kültürel fenomeni anlama doğal tabiatın
ilkeleri ile bir tutulamazdı. İnsanî kültürün bütün incelemesi indüktif bir
inceleme ile anlaşılabilirdi.
Vico'nun tarih anlayışının esası buradadır. Her bir ulusun kendine özgü
yapısı vardır. Tıpkı, bireyin değişimi gibi, çağların kültürel değişimi de
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paraleldir. Her bir çağ, kendi değer ve kurumlarına sahiptir. Bunları uygun
şekilde anlamak için, insanlığın çocukluk çağına gitmek ve doğal vahşi
durumdan kurtulup insan oluncaya kadar geçen süreç araştırılmalıdır.
'Vico'nun Ibn Haldun'dan yararlandığını somut ve kesin şekilde ortaya
koyan bir belge yoktur. Zaten, fikir ilişkilerinde, böyle belgesel tespitlerin
yapılmasının mümkün olamayacağı açıktır. Şurası gerçektir ki Vico'nun 1725'
te yapılan La Scienza Nuova adlı eserinin Ibn Haldun'un fikirlerinin yeniden
nasıl doğduğunu incelemek bağımsız bir araştırmanın konusu olacak derecede
önemlidir. Vico'da Ibn Haldun'u çağrıştıran benzerliklerin yanısıra, terim
olarak, Ibn Haldun'un kurmuş olduğu "Yeni Bilim" den söz etmiş bulunması
bile dikkat çekmektedir... Ibn Haldun 15yy da Avrupa'da duyulmuş olabilir. Bu
imkan sonucunda veya daha da muhtemel olarak İspanya'daki İslam kültürü
yoluyla Vico'nun Mukaddime'den haberi olmuş olabilir Franz Rosenthal,
Vico'nun yaşadığı uygarlığın İbn Haldun'un yaşadığı kültür ortamına kıyasla
taşıdığı tıkanıklıklara işaret etmekte ve şunları söylemektedir. Mukaddime'de
mevcut ya da bu çeşitten yanlışlıklar hayret verici derecede azdır. Buna
kıyasla, Vico'nun La Scienza Nuova sı yanlış bilgi ve tarihlerle doludur.
Tabiatıyla Vico, zamanının bilimsel verileri konusundaki eğilimleriyle
engellenmekteydi. 332
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Ümit Hassan, Ibn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi s.23 .
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Varoluşcu felsefeden bir örnek verelim: Sartre, Bulantı adlı yapıtında, Roquentin'i tedirgin
mizacını işler. Roquentin'i umutsuzluğa düşüren şey, kendi bireysel varlığının anlamsız akışı
içinde batıp gitmesidir ve onun istediği bir başka biçimde varolmak özlemidir. Sartre burada,
birey ve toplumu yaşantı bağlamında karşı karşıya getirerek ele almaktadır. Vico'nun İnsanlar
Çağı'ından sonra toplumsal değerlerde başlayacağını söylediği çözülme, Bulantı adlı eserde,
Roquentin'in bilinçli bir birey olarak topluma yabancılaşmasında görülmektedir.

Vico'nun kanun ve devlet hakkındaki görüşlerimizi şu alıntı ile
bağlıyoruz: 'İnsan toplumlarında, iki düşünce ve eylem akımı her zaman
çatışma

içinde

olmuştur...Bu,

bir

tarafta,

kabile

âdetlerinin,

köy

topluluklarının, ortaçağ loncalarının ve yasamayla değil, kitlelerin yaratıcı
ruhuyla geliştirilen ve işlenen tüm kurumların örneklediği karşılıklı
yardımlaşma eğilimi; diğer yandan ise, büyücüler, şamanlar, sihirbazlar,
yağmur yağdıranlar, kâhinler ve rahiplerle başlayıp yasa koyucular ve askeri
şeflerle devam eden otoriter akım....O halde, anarşistlerin ve devletçilerin her
zaman varolduğu söylenebilir' 333 .
Bu alıntıya göre, kitlelerin yaratıcı ruhu Vico'daki âdetlerle, otoriteye
itaat tarzı yönetim, emredici yasa ile benzeştirilebilir. Vico der ki âdet, bir kral
gibi, yasa bir tiran gibi emreder.

333

Anarşizm s. 44
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