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John Burnet (1863–1928) İskoçyalı bir klasik yazın uzmanı idi. Edinburg Üniver-
sitesinde eğitim gördü.  Burnet Platon ve Sokrates üzerine yeni yorumları ile, 
özellikle Platon’un tüm diyaloglarında Sokrates’in betimlemesinin tarihsel olarak 
doğru olduğu ve Platon’un kendisine ait görüşlerin yalnızca geç diyaloglarda 
bulunduğu görüşü ile bilinir.  Burnet’in klasikleşmiş “Erken Yunan Felsefesi” kap-
sadığı yaşamöyküleri ve fragmanlar ile ön-Sokratikler üzerine en iyi başlangıç 
çalışmalarından biri olarak kabul edilir.
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ARKA KAPAK YAZISI (Burnet’in Önsözünden)
“Amacım erken İyonyalı öğretmenler ile dünyaya yeni bir şeyin— bilim dedi-
ğimiz şeyin—geldiğini ve ilkin onların Avrupa’nın o günden bu yana izlediği 
yolu saptamış olduklarını göstermek olmuştur, öyle ki bilimin ‘dünya üzerine 
Helenik yolda düşünmek’ olduğunu söylemek onun yeterli bir betimlemesidir. 
Bu nedenledir ki bilim Yunanistan’ın etkisi altına girmiş olan halklar arasında 
olmanın dışında hiçbir zaman varolmamıştır. 
...
“Anımsanmalıdır ki bilim ve felsefe başladığı zaman dünya daha şimdiden çok 
yaşlıydı. Özel olarak Ege Denizi Neolitik cağdan başlayarak yüksek bir uygarlığın, 
Mısır ya da Babil uygarlıkları kadar eski, ve önemli olan pekçok noktada ikisin-
den de üstün bir uygarlığın yeri olmuştu. Sonraki günlerin Yunan uygarlığının 
başlıca bunun yeniden dirilişi ve sürdürülmesi olduğu her gün daha büyük bir 
açıklık kazanmaktadır. 
...
Yapıtlarını inceleyeceğimiz insanların her birinin bir İyonyalı olması dikkate 
değer bir olgudur. Yalnızca Akragaslı Empedokles bu kuralın dışındadır ve bu 
kuraldışı belki de gerçekte olmaktan çok görünürdedir.”— John Burnet.
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