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Prof. Celal Saraç: lonia Pozitif Bilimi Temel Kaynaklar~~ve Etkileri. Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Yay~nlar~~No. ~~. Bornova
- ~zmir, Ege Üniversitesi Matbaas~~1971. 226 sayfa. 25 TL.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi ö~retim üyelerinden Profesör Celal Saraç
taraf~ ndan yaz~lan bu kitap, Türk gençli~inin önemle okumas~~gereken eserlerden
biridir. Ege Üniversitesi bu de~erli yay~n~~ ile Türk ayd~nlanna büyük bir hizmette
bulunmaktad~r.
Milattan önce alt~nc~~yüzy~l~ n ba~lar~nda, Bat~~Anadolu'da ve özellikle Miletos
kentinde "Tabiat Filozoflan" ad~~ile and~~~m~z dü~ünürler o güne de~in bilinmeyen
bir görü~~ve davran~~la do~a olaylar~n~n nedenini ara~ t~rma~a ba~lam~~lar ve böylece bugünkü bat~~uygarl~~~n~n temellerini atm~~lard~r. O kentlerde o zaman oturanlar~n önde gelenleri Helen'lerdi. Ancak bu uygarl~~~n do~usunda Ionia'lllar~n,
Hitit, Lydia, Frygia, Karya ve Lykia gibi eski Anadolu Kültürlerinden de yararland~klann~~belirtmek gerektir. Nitekim devrin en büyük bilgini Thales'in babas~~
Hexamyes bir Karyal~d~r. Helen'ler de bir çok alanlarda Anadolu uygarl~klar~ndan
ald~klar~~mühim etkileri hiç saklamamaktad~rlar. Böylece Ionia ça~~~gerçekte bir
Bat~~Anadolu uygarl~~~~idi. Güzel Ege k~y~lar~n~ n bu insanlar~, yeryüzünde ilk önce
ya~muru, f~rt~nay~, gök gürlemesini, güne~~tutulmas~ n~, ve hastal~ klar~~yanl~~~inançlardan ya da dinsel yarg~lardan s~yr~lmi~~olarak ak~ lc~~ bir tutumla, deneyler ve
ara~t~rmalar yaparak, bilimsel yönden anlama~a çal~~m~~lard~r. Ionia'l~lardan önce
Do~u'da insanlar bir çok alanda, bu arada matematik, geometri, astronomi ve t~p
alanlar~na giren konular üzerinde büyük bilgiler edinmi~ler ve bunlardan pratik
sorunlarda yararlanm~~lard~r. Do~u dünyas~n~n ba~ar~lann~~ayr~nt~l~~olarak Ayd~n
Say~l~'mn "M~s~rl~larda ve Mezopotamyal~larda matematik, astronomi ve t~p" adl~~
eserinde bulmek mümkündür 1. Ionia'l~lar ku~kusuz ilkin bütün bilgilerini mimari,
heykel ve resim sanatlar~nda oldu~u gibi, ~ark uygarl~klanna borçludurlar. Gerçekten yeryüzünde ilk olarak bir güne~~tutulmas~n~~önceden söyleyen Thales de bu
ba~ar~s~n~~ Ayd~n Say~l~'mn dedi~i gibi 2 Mezopotamya kaynaklar~na borçludur.
Ancak Bat~~ Anadolulu dü~ünürlerinin ~ark~n büyük bilgi hazinesinden pozitif
bilim'i yaratt~~~~inkâr edilemez bir gerçektir. Macit Gökberk'in dedi~i gibi,
dü~ünürler "do~ruya ve bilgiye, do~runun ve bilginin kendisi için yönelmi~~olan
bir bilimin, bir felsefenin ilk yarat~c~land~r" 3. Bu ele~tiri makalesini yazan~n uzAyd~n Say~l~, M~s~rl~larda ve Mezopotamyal~larda Matematik, Astronomi
ve T~p. Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan VII. Seri, Say~~52. Ankara 1966.
2 Ayn~~eser s• 397, 403-407.
3 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi. Bilgi Yay~nevi. Istanbul 1967 (ikinci bask~)
S. 29 ve devam~.
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manl~k alan~na giren sanat konular~n~n incelenmesinden anl~yoruz ki Do~u uygarl~~~,
tarihin ilk büyük ileri ad~m~~ olmakla beraber, bat~~dünyas~n~ n ilk temsilcileri onu
yepyeni ve çok daha yüksek bir düzeye ç~karm~~lard~r. M~s~r, Mezopotamya, ~ehircilik, mimarl~k, heykel ve resim sanatlar~nda Helen'lere önderlik etmi~lerdir'. ~u
var ki, M~s~r ve Mezopotamya, heykel ve kabartmada üçüncü boyutu, resimde ~~~k
ve gölge ile perspektifi ke~fedememi~, sanat yap~ tlar~nda genellikle gerçek görüntüyu
çizmek olanaklar~na ula~amam~~t~r. Bunun, hür dü~ünce eksikli~i, teokratik devlet
düzeni ba~ta olmak üzere çe~itli nedenleri vard~r 5. Nitekim edebiyat ve tiyatro
konular~nda da bat~n~n büyük a~amas~~ elle tutulurcas~ na belirli ve kesindir. Do~u
ülkeleri üç bin y~ll~k sürece yaratt~klar~~mitoloji dünyas~~ile Helen topluluklar~na
kaynak olmu~, Homeros ve Hesiodos, tanr~~ve kahramanlar~n~~bile Mezopotamya ve
Hitit edebi yap~tlar~ndan alm~~lard~!.. Ancak, ~zmir% Homeros ve babas~~Bat~~
Anadolu'lu, Kyme'li, olan Hesiodos yepyeni bir dünya görü~ü ve onlardan sonra
gelen Atina% trajedi ve komedi yazarlar~~da büsbütün yeni edebiyat türleri ortaya
koymu~lard~r. Binlerce y~l öykü (hikaye) türünde saplan~ p kalan ve ondan öteye
bir ad~m atamayan Do~u'ya kar~~l~k onun ilk önce hayran~~ve kopyac~s~~olan bat~~
dünyas~~üçyüz y~l~~bile bulmayan k~sa bir geli~me sonunda çok ileri bir edebiyat
türü olan trajedi ile olaylar~~anlatmak yerine onlar~~koro ve oyuncularla oynamak,
yani olduklar~~gibi canland~rmak olanaklar~n~~bulmu~tur. Bat~~Anadolu dü~ünürleri
ve onlar~n, 545'ten sonra ba~layan Iran egemenli~inden kurtulmak için Atina'ya
göç eden meslekda~lar~~insanl~~a yeni bir davran~~~ve tutum getirmi~lerdir. Bu
dünya görü~ü özgür dü~ ünceye, özgür ticaret ve rekabete dayan~yordu. Her ~eyden
önce rekabet yolu ile i~~yapan ve üretti~i mal~, yaratt~~~~yap~t~, nitelik ve güzelli~i
ile ozamanki bütün dünyaya kabul ettiren bu i~~adamlar~, ayn~~özel te~ebbüs ve
yar~~ma yolu ile do~a olaylar~n~~da incelemeye ba~lad~lar. Devlet düzeni tanr~ya
ba~lanmad~~~, yurt sorunlar~~Halk ve ~ehir Meclislerinde oldu~u kadar stoa'larda,
agordlarda, gymnasion ve tiyatrolarda bütün yurtda~larla birlikte tart~~~ld~~~~için
herkes dü~üncesini söyleyebiliyordu. Do~u'nun devletçili~ine kar~~l~k, Bat~~Anadolu
kentlerinde o çal~~ kan insanlar~n özel te~ebbüsüne dayanan bir demokratik yönetim
kuruldu. Bu özgür dü~ünce ve yurtda~lar aras~ nda serbest rekabet yolu ile elde
edilen e~itlik haklar~~uygarl~~a yepyeni bir varl~k kazand~rd~ . Helen topluluklar~=
en büyük gücü, bilginin, okuyup yazman~n bütün yurtda~lara aç~k olmas~~ve bunun
da serbest al~~veri~~yolu ile kurulan ticari rekabette kullan~lm~~~olmas~ndad~r.
Okuma ve yazma dünya tarihinde en yayg~n durumuna ilk önce Ionia ve Hellas
çevrelerinde ula~m~~t~ r. Nitekim Bat~~Anadolu'da yap~lan kaz~larda Milattan önce
yedinci yüzy~l~n sonundan beri halk~n kulland~~~~vazolar üzerinde sanatkar imzalar~na ve tanr~lar için yap~lm~~~sunu yaz~tlar~na rastlanmaktad~ r. Böylece Ionia
uygarl~~~, özgür dü~ ünce, ticari rekabet ve laik devlet anlay~~~~ile bilgili toplumlar
4 Ekrem Akurgal, The Birth of Greek Art., London 1968, s. 17-258. Bu eserin
ash Almanca olup tükenmi~tir (Orient und Okzident, Holle Verlag Baden 1966);
Frans~zca tercümesi: Orient et Occident, Albin Michel, Paris 1969. Kitap ayr~ca
Amerika'da "Greek Art, the beginnings" ad~~ile yay~nlanm~~t~r.
5 Ekrem Akurgal ayn~~eser s. 16-25, 222-224.
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geli~tirmi~, yepyeni bir dünya görü~ü ortaya koymu~, bu nedenle de yanl~~~inançlardan, tanr~sal kayg~lardan ve her çe~it ön yarg~lardan slyr~lm~~~bir tutum ve
davran~~la pozitif bilimi kurmak olana~~na ula~m~~t~r. Sözgelimi, sanat Do~u dünyas~n~~n bir çok devirlerinde, teokratik yönetimin egemen oldu~u çevrelerde ve ülkelerde devletin tekelinde kald~~~~için yeteri kadar geli~ememi~, buna kar~~l~k t~pk~~
rönesans ~ehirlerinde oldu~u gibi, Ionia ve Hellas kentlerinde rekabet ve özgür
ticaret yolu ile sanatç~lar ve atölyeler birbirleriyle yar~~m~~lar ve böylece çe~itli
sanat alanlar~nda hergün yeniye, daha güzele ve daha mükemmele do~ru gitmek
iste~i canland~rilm~~~ve ya~at~lm~~t~r 7.
Ionial~~dü~ünürlerin bütün uygarl~k alemi ve özellikle bizim için büyük önemi,
getirdikleri bu yeni dünya görü~ünde toplanmaktad~r. Say~n Profesör Celal Saraç'~n
yazd~~~~kitap da bu yüzden büyük bir ödevi yerine getirmekte, Türk gençli~ine
insanl~k tarihinin bu dönüm ça~~m tan~tmaktad~r. Bu kitab~n Ege Üniversitesince,
ba~ka bir deyi~le, bir zamanlar müspet bilimin do~du~u çevre içinde kurulmu~~olan
bilim örgütünce yay~n alan~na konmu~~olmas~~ise ayr~ca özel bir anlam ta~~maktad~r.
K~sa bir süre içinde büyük ilerleme gösteren bu bilim yuvam~z~n günümüzden 2500
y~l önce ya~am~~~Bat~~Anadolulu dü~ünürler gibi insanl~~a yön gösteren bilginle':
yeti~tirmesi en içten dile~imizdir.
De~erli bir bilim adam~, seçkin bir dü~ürür olan Celal Saraç, üzerine önemle
e~ildi~i bu konuyu, Ionia pozitif bilimini daha iyi ortaya koyabilmek için kitab~n
ba~l~~~nda da belirtti~i gibi onun temel kaynaklar~na inmekte, böylece M~s~r ve
Mezopotamya'daki ilk çal~~malar~~anlatmakta, eserinin sonunda da Ionia bilim
hareketinin etkilerini göstermek amac~~ile "Atina okulu" ile Ar~imedes ve Oklides
gibi büyük bilginlerin çal~~m~~~oldu~u "iskenderiye okulu"nu ele almaktad~r.
Kitab~~okuyanlar bugünkü müspet bilimi geli~tirenleri ve onlar~n dü~ünceleri ile
insanl~~a kazand~rd~klar~~de~erleri ti~reneceklerdir. Güzel bas~lm~~~olan bu de~erli
eser her aydm~n kitapl~~~nda yer almas~~gereken yay~nlardan olup pozitif bilimle
u~ra~anlarm oldu~u kadar sosyal bilimler, edebiyat ve sanat dallar~~ üzerinde çal~~anlar~n da her an el alt~nda bulundurmak zorunda olduklar~~bir ba~~vurma kitab~chr.
Her ayd~na ve özellikle bütün gençli~e sal~k verdi~imiz bu eser ne yaz~k ki
henüz iyi bir da~~t~m olana~~na kavu~amam~~t~r. Kitab~~ ~imdilik Ege 'üniversitesinden ya da Milli E~itim Yay~nevleri'nden elde etmek mümkündür. Toplumumuz
için özel bir anlam ta~~yan bu esere geni~~bir yay~n alan~n~n sa~lanmas~n~~Ege
Üniversitesi'nden içtenlikle dileriz.
EKREM AKURGAL
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