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ÖNSÖZ

Felsefeciler ile tarihçilerin ve tarihle ilgilenen genç akademisyenlerin bir araya gelerek tarihe
dair sorunlar üzerine tartışmalarının bir gereklilik olduğu düşüncesinden hareketle 28-29 Ocak 2020
tarihlerinde Tarih Düşüncesi Çalıştayı düzenlenmiştir. Hem insanlığın yaşadığı tarih sorunlarını
Türkiye şartlarında tartışmak ve yorumlamak, hem de tarih düşüncesiyle uğraşan kişileri bir araya
getirmek çalıştayın en temel amacı olarak belirlenmişti. Her ne kadar ilk çalıştay deneyiminin getirdiği
bazı ufak sıkıntılar yaşanmış olsa da, genel olarak bakıldığında çalıştayın bu temel amaca ulaştığı
söylenebilir. Sunuş başlıklı bölümde tanıtılan konuşmacı ve tartışmacıların her birinin konularına
hakimiyetleri ve sergiledikleri eleştirel tutumlar toplantının başarılı geçmesini sağlamıştır.
Çalıştayda, tarih konusunda çok farklı düşüncelerin ileri sürülmesi, konunun çeşitli yönleriyle
tartışılması, genç kuşakların yaratıcı ve yenilikçi tutumları ve tartışmaların üst seviyelerde yürütülmesi
tarih düşüncesine ilişkin sorunlar hakkındaki ufkumuzu genişletmiş ve bilincimizi derinleştirmiştir.
Yüksek seviyeli düşüncelerin üretildiği bu ortamı yaşama imkanı veren tüm katılımcılara tekrar teşekkür
ederiz. Ayrıca, bu çalıştayın gerçekleşmesi için destekte bulunan İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na,
çalıştayın İ.Ü.Fen Fakültesi Kurul Odası’nda yapılmasına izin veren Fen Fakültesi Dekanlığı’na ve
desteklerini esirgemeyen Felsefe Bölümü mensuplarına teşekkür ederiz. Özellikle davetimizi kabul
etme inceliğini gösterip, düşüncelerini bizimle paylaşan konuşmacılar ile tartışmacıları saygıyla
selamlarız. Dinleyicilerin toplantıya gösterdikleri ilgi ve sordukları sorular için teşekkür ederiz.
Dileğimiz, çalıştayları belli sürelerle tekrar etmek ve yeni kuşak düşünürlerle tartışarak ufuklarımızı
genişletmektir.

Saygı ve Selamlarımla,
Prof. Dr. Ayhan Bıçak
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SUNUŞ
“Tarih düşüncesi” kavramının ne ifade ettiği üzerine hızlıca düşünüldüğünde, neye gönderimde
bulunduğu sorgulandığında ilk olarak şunlar akla gelmektedir : geçmişe yönelik ilgi ve saf bir merak;
geçmişin bilinmesi yoluyla şimdiye ve geleceğe dair bir zemin oluşturma arzusu; kendini bir kültür varlığı
olarak geliştiren insanın, geçmişin sunduğu birikimden faydalanarak kuracağı bilinç durumu; geçmişin
sistematik olarak araştırılması ile ortaya çıkan anlatılar ve bunlara yönelik eleştiriler. Çoğaltılması
mümkün olan bu örneklerin her birinin, tarih sorununun çok yönlülüğünü yansıttığı söylenebilir. Bu
çok yönlülüğün, hem tarih felsefesi, hem de tarih bilimi sorunlarını içerdiği belirtilmelidir. O nedenle
“tarih düşüncesi” ifadesi, tarihçiliği ve tarih felsefesini aşmaktadır. Tarih üzerine düşünme konusunda
gelişen ortaklığın ve tarih düşüncesi ifadesinde birleşen yönlerin, tarih felsefesi üzerine çalışanlar ile
tarihçileri bir araya getirmesi beklenir. Ancak mevcut duruma bakıldığında böyle bir bağın çoğunlukla
kurulamadığı, kurulsa da zayıf kaldığı fark edilmektedir. Günümüz dünyasının her an dönüşüme
açık yapısının tarih düşüncesi üzerine etkileri ve aynı şekilde tarih üzerine düşünce üretmenin de bu
değişkenlikler açısından önemi düşünüldüğünde, tarihçilik sorunları ile tarih felsefesi problemlerinin
artık daha sıkı bağlarla birbirine eklendiği açıktır. Bir sorun olarak tarihe yönelen zihinlere düşen
görevlerden biri, bu bağın önemini fark etmektir. Tarihçiler ile felsefecilerin tarihe dair sorunlar
üzerine eğilirken kuracakları bir aradalık, sorunların çözümü adına daha sağlam temeller inşa etmeye
yardım edecektir. Bu bakımdan artık, tarihin, tarihçilere mi yoksa felsefecilere mi bırakılması gerektiği
yönündeki kısır tartışmayı aşarak, bu bir aradalığın önemini kabul etmek gerektiği açıktır.
Tarih düşüncesinin bağlı olduğu en temel hususlardan biri olan anlamlandırma çabası insanı
sürekli meşgul eden bir uğraştır. Bu çaba, geçmişle olan bağın canlı tutulmasına ve dinamik bir yeniden
inşa süreci ile geleceğin kurulmasına alan açmaktadır. Günün şartları ekseninde düşünüldüğünde, bu
inşa sürecinin sağlam temellerde kurgulanmasının belki de şimdiye dek hiç olmadığı kadar gerekli
olduğu söylenebilmektedir. Her ne kadar bu konuda düşünme görevi daha çok tarih felsefecilerine
düşmüş olsa da, bu sorun hem günümüzde beliren yeni tarih anlayışından hem de insanın süreklilik
gösteren anlamlandırma etkinliğinden kopuk şekilde değerlendirilmediğinde, yukarıda söz edilen kısır
tartışmanın aşılabilmesi daha kolay hale gelecektir. Aslında tarih felsefesinin problem alanı hiçbir
zaman tarihçilik sorunlarından kopuk olmamıştır; zira tarihsel sürece odaklanan düşünme etkinliğinin
yöneldiği alan, tarihçilerin veri topladığı alandır. Tarihsel varlık alanı, tarihçilere kendini açmakta ve
bu alanın parçaları, tarihçilerin zihinsel etkinliğinin ürünü olarak yeniden doğmaktadır. Bu parçalar
ile bütün arasındaki ilişkiyi canlı tutma ve bu ilişkinin doğurduğu sorunları gün yüzüne çıkarma
çabası ise tarih felsefecilerine ait olmuştur. Bugün yüz yüze olduğumuz yeni dünya düzeni, bizi bu
çabanın önemi üzerine yeniden düşünmeye sevk etmektedir ve artık tarihçilerin bu çabaya dahil olması
daha çok beklenmektedir. Nitekim artık neyin tarihinin yazılacağı, hangi yöntemin izleneceği, tarih
bilgisinin güvenilir olup olmadığı, nesnelliğin ne ölçüde mümkün olacağı türünden sorunlara dair
tartışmalar aşılmaya başlanmıştır. Küresel dünya düzeni hem felsefecileri hem de tarihçileri yeni
sorunlarla yüzleştirmekte ve bu sorunlar, tarihçilerin çalışma alanı ile tarih felsefecilerinin düşünmeye
nesne kıldıkları alanın ortaklığının bilincinde olmayı gerektirmektedir.
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Tarih Düşüncesi Çalıştayı fikri, tarihçiler ile tarih felsefeciler arasında kurulması arzulanan
ortak bilince dair kaygılar ekseninde doğmuş ve bu ortaklığa ilişkin farkındalığı büyütmek amacıyla
gelişmiştir. Düzenleme kurulunun bu konudaki çabaları sayesinde, 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleşen Tarih Düşüncesi Çalıştayı, tarih
sorununun çeşitli yönlerinin tartışmaya açıldığı verimli bir ortam doğurmuştur. Bu kitaptaki yazılar bu
ortamın ürünüdür. Ne yazık ki çalıştayda sunulmuş olan tüm metinler kitapta yer almamaktadır. Çeşitli
sebeplerle metinlerini basım için paylaşamamış olan konuşmacılar ve müzakereciler de dahil olmak
üzere tüm katılımcıların katkısı şüphesiz ki çok değerlidir. Kitapta, çalıştay metinlerinin tümüne yer
verilemediği için, burada çalıştaya dahil olan kişileri anmanın, konuşmalar ve tartışmalar hakkında
kısaca bilgi vermenin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Sayın Ayhan Bıçak’ın açış konuşması ile başlayan çalıştayda, on biri müzakerecilere ait
olmak üzere toplam yirmi iki konuşma gerçekleştirilmiş ve her oturum sonunda dinleyicilerin soruları
alınmıştır. İlk oturumdan itibaren dinleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılaşılmış olması mutluluk vericidir.
Dinleyicilerin soruları şüphesiz ki toplantının başarılı geçmesindeki önemli etkenler arasındadır.
Çalıştayın, Egemen Kuşcu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumunun ilk konuşmacısı,
“Tarihe Kirpiler ve Tilkiler Arasından Bakmak” başlıklı sunumu ile Arzu İbişi Temelli olmuştur. Isaiah
Berlin’in kullandığı tilki ile kirpi benzetmesinden hareketle, temel bir ayrıma gönderimde bulunarak,
tarih felsefesinin üzerine eğildiği yöntem sorunlarını ele alan bir içerik belirleyen Temelli’nin konuşması,
Yaylagül Ceran tarafından müzakere edilmiştir. Ceran’ın değerli eleştirileri ve soruları üzerinden gelişen
tartışmalar dinleyicilerin katkıları ile de beslenmiştir. İlk oturumun ikinci konuşmacısı olan Selami
Varlık ise “Ricoeur’de Yaralı Hafıza Sorunu ve Tarihsel Geçmişi Sahiplenme”1 başlıklı bir konuşma
yapmıştır. Varlık, yaralı hafıza kavramını, tarih biliminin anımsama üzerindeki etkisi ve bunun kimlik
sorunu ile bağı ekseninde değerlendirmiştir. Konuşmanın müzakerecisi Zeynep Gemuhluoğlu’nun
değerli soruları, katkıları ve eleştirileri konuya dair tartışmaları daha geniş bir zemine taşımıştır.
Çalıştayın ikinci oturumu Özgüç Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşmiş ve ilk konuşmacı Fırat
Mollaer olmuştur. “Tarihin Şiddetine Cevap Vermek : Sömürge Toplumunda Kimlik, Tanınma ve Tarih”
başlıklı ilgi çekici konuşmasında sömürgeciliği kimlik-tarih ilişkisi bağlamında sorgulayan Mollaer’in
sunumu, Can Karaböcek tarafından müzakere edilmiştir. Karaböcek’in bu soruna ilişkin yorumları ile
sorgulamaları, bu oturumun temel tartışmalarının genişlemesine yardımcı olmuştur. Oturumun ikinci
konuşmacısı Türker Armaner olmuştur. “Tarihin İzleri” başlıklı konuşmasında Armaner, tarihçiden
beklenenleri ve tarih felsefesinin alanını tartışmaya açmış, tarihte anlam sorunu üzerine yeniden
düşünmenin gerekliliğini hatırlatmıştır. Bu konuşma M.Ali Akyurt tarafından değerlendirilmiştir. Akyurt,
Armaner’in tarihe yönelik farklı bakışlar üzerinden kurguladığı konuşmasını, sosyal bilim ile tarih
araştırması arasındaki bağa dair epistemolojik sorunlar ekseninde müzakereye açmış, tarihin izlerinin
öznelliğini vurgulamış ve bu konuda bir farkındalık için çağrıda bulunmuştur.

1
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Varlık’ın kitapta yer alan metni “Paul Ricoeur’de Yaralı Hafıza ve Tarih Bilimi” başlığını taşımaktadır.

Çalıştayın ilk gününün son oturumu Aysel Demir moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Ahmet
Şimşek&Sibel Yalı’nın “Tarihçilik Eğitimi ve Türkiye’de Durum” başlıklı sunumuyla başlayan
oturum, Kürşat Yıldırım’ın değerlendirmeleri ile devam etmiştir. Tarih eğitimine dair dünyadaki çeşitli
örnekler üzerinde konumlanan konuşmada, Türkiye’deki durum da karşılaştırmalı olarak göz önüne
serilmiş ve lisans programları için önerilerde bulunulmuştur. Yıldırım’ın da konuşmayı müzakere
ederken, tarihçilik ve tarih eğitiminin önemi üzerine yaptığı değerlendirmeler dikkat çekmiştir. Bu
oturumun ikinci konuşmacısı olan Abdülhamit Kırmızı’nın “Tarihten Tevarihe, Ulusaldan Küresele:
Geçmiş Hikayelerin Geleceği” başlıklı konuşması ile, tartışmaların yönü çağdaş tarihe ilişkin sorunlara
kaymıştır. Kırmızı, akademik tarihçiliğin ortaya çıkış sürecinden bugüne nasıl bir dönüşüm gözlendiğini
de aktaran konuşmasında küresel tarihçiliğin ne olduğu, bu tarih anlayışının tarihyazımına kattıkları ve
küresel tarihçilikle birlikte gelen sorunlar üzerinde durmuştur. Bu konuşma, Güneş Işıksel tarafından
müzakere edilmiştir. Işıksel’in değerli yorumları, bu oturumun sorun alanı olarak beliren tarih eğitimi
ve tarihçilikte yönteme dair konular açısından zihin açıcı olmuştur.
Çalıştayın ikinci gününün ilk oturumu Vedat Kamer tarafından yönetilmiştir. İlk konuşmacı
olan Emine Canlı, “Politik Alanın Felsefi ve Tarihsel Kaynakları” başlıklı sunumunda, Karatani’nin
düşünceleri bağlamında felsefe, tarih anlatısı ve politik alan arasındaki ilişkiyi açımlamıştır. Bu
sunumda dile getirilen sorulardan hareket edecek şekilde, müzakereci Aysel Demir tarafından yapılan
değerlendirmelerin konuya dair tartışmalar açısından ufuk açıcı olduğu belirtilmelidir. Oturumun
ikinci konuşmacısı olan Ahmet Emre Polat ise, “Mesele Yaklaşımı ve Kavram” başlıklı sunumunda,
Osmanlı tarihçiliğinden örnekleri de işe katarak siyasi tarihçiliğe ilişkin yöntem problemleri üzerinde
durmuştur. Bu konuşma, Ferdi Ertekin tarafından müzakere edilmiş ve Polat’ın sunduğu öneriler
üzerinden tarihte yöntem sorunu tartışmaya açılmıştır.
Cüneyt Kaya moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda ilk olarak Tahsin Görgün, “Tarih
ve Hakikat” başlıklı bir konuşma yapmıştır. Tarih sorununu ontolojik ve epistemolojik yönleriyle
ele alan Görgün, tarihçilerin hakikati anlatmakla yükümlü olup olmadığı sorusu üzerinden çeşitli
değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu konuşma, Mehmet Ulukütük tarafından müzakere edilmiş ve
kendisinin değerli katkıları aracılığıyla dinleyiciler, tarih-hakikat ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye
sevk edilmiştir. Oturumun ikinci konuşmacısı olan İ.Halil Üçer, “Düşüncenin Zamanları” başlıklı
sunumunda, tarihin şimdi ile ilişkisini, “düşüncenin zamanı nedir?” sorusu ekseninde tartışmaya açmış
ve düşüncenin zamansal ritminin nasıl geliştiğini, dayanaklarının neler olduğunu tarihçilik bağlamında
ele almıştır. Bu konuşmanın açtığı tartışma alanı, müzakereci Didar Akbulut’un katkıları ve eleştirel
bakışı aracılığıyla genişletilmiştir.
Çalıştayın son oturumu, Nebi Mehdiyev tarafından yönetilmiş ve bu oturumda Ayhan Bıçak,
“İnsanlık Tarihini Kurgulamak” başlıklı bir konuşma yapmıştır. Bıçak, insanlık tarihini kurgulama
denemesinde, insanlığın tarihsel süreçteki başarılarını ve başarısızlıklarını kültürel varoluş ekseninde
değerlendirerek, çağımızın temel sorunlarına verdiği örnekler üzerinden dinleyicileri gelecek problemi
üzerine düşünmeye yöneltmiştir. Ayrıca, geleceğe dair sorunlara çözümler üretme konusunda, özel
9

bir anlam yüklediği büyücülere düşen görevler üzerinde durmuştur. Bıçak’ın konuşması İ.Berk
Özcangiller tarafından değerlendirilmiş, özellikle bilgelik temelli ve felsefe temelli tarih anlayışları
arasında yapılan ayrım, hem hakikat problemi hem de geleceğin tarihini yazma sorunu bağlamında
soru konusu edilmiştir. Öte yandan, konuşmadaki eşitlik vurgusu ile insanımsıların konumu üzerinden
Özcangiller’in yönelttiği sorular, tartışmaların çeşitlenmesini ve yeni bir alanın açılmasını sağlamıştır.
Nitekim Bıçak, bu değerlendirmeler ve sorular üzerinden diğer katılımcıların da fikir belirtmesi
ricasıyla bir açık oturum başlatmıştır.
Kapanışta hem tarih düşüncesine hem de çalıştaya ilişkin görüşlerin paylaşılması ve önerilerin
sunulması, tarih sorununa yönelen felsefeciler ile tarihçileri buluşturan toplantıların devam ettirilmesi
gerektiği fikrini doğurmuştur. Bu fikir doğrultusunda yakın gelecekte tematik olarak planlanacak ve
daha geniş bir tartışma oturumu içerecek şekilde programlanacak yeni bir çalıştayın gerçekleştirilmesi
arzu edilmektedir. Çalıştaydaki verimli tartışma ortamı neticesinde geliştirilip dönüştürülmüş olan
metinleri içeren bu kitabın, tarih üzerine düşünen kişiler açısından yararlı olması umulmaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Arzu İbişi Temelli
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GİRİŞ
Tarihsel bir varlık olarak insan, kendi varoluşunun bilincine, değer sistemleri ve kurumsal
yapılarda yaşadığı geleneklerle varmaktadır. Varoluş, kökendeki insan olma durumundan başlayarak,
yapıp etmeleriyle tarihselliği üretme, sürekli kendini geliştirerek amaçlarının kurgularını yapma
ve kendini gerçekleştirme sürecidir. Bu süreci anlama ve açıklama faaliyeti olarak tarih düşüncesi,
insanın varoluşunu evren tasavvuru çerçevesinde felsefi bir bağlamda değerlendirmeyi gaye edinir.
Evren tasavvuru, Tanrı’nın varlığı, evrenin oluşumu, dünyanın yaşanılır hale gelmesi, insanın ortaya
çıkışı, insanın sahip olduğu yetiler, insanın nasıl yaşaması gerektiği, öldükten sonra insana ne olacağı
konularını kapsamaktadır. İnsanı açıklamakta kullanılan varoluş, evren tasavvuru ve tarih düşüncesi,
aynı konuyu açıklamak için kullanıldıklarından iç içe geçmekte ve her bir kavramın anlam katmanları
diğerleriyle örtüşmektedir. Bununla birlikte her üç kavram da kendi başına incelenebilmektedir.
İnsan araştırmalarında önemli sorunlardan biri, büyücünün1 insanı idealleştirilmiş kalıplar içine
zorla sıkıştırarak anlatmakta ısrar etmesidir. İnsan kendi varoluşunun sürekliliğini sağlarken kendini
de dönüştürmektedir. Kendini dönüştürürken evren tasavvuru ve tarih düşünceleri de aşamalı olarak
dönüşmektedir. Dönüşümler, ihtiyaçlara, sorunlara, toplumların sorun çözme becerilerine, çağlara,
toplumların gelişme imkanlarına, toplumlar arası ilişkilere bağlı olarak gerçekleşmektedirler. Süreç
halinde olan ya da dönüşen insanlığı kalıplaştırılmış düşüncelerle anlatma çabaları her zaman sorun
olmuştur. Dönüşüm ve değişimler değil kalıplar anlatılmış; insanlık büyücünün elinde idealleştirilmiş
çelik kalıpların dışına çıkamayan çocuk gibi görülmüştür. Büyücünün kafasındaki idealle tarihsel
süreçlerin gerçekliği çoğunlukla uyuşmamıştır.
Varoluş ve evren tasavvuruyla ilişkili olarak temellendirilen tarih düşüncesi, köken sorunları,
meşrulaştırma, kimlik, geçmişi bilmenin faydaları, düşünce üretmek, sorun çözmek gibi unsurların
anlatımlarıyla oluşmaktadır. Söz konusu anlatımlar, köken efsaneleri, tarihçilik, tarih felsefesi ve tarih
metafiziği gibi kuramsal ve olgusal düşünce tarzları aracılığıyla ortaya konulmaktadır. Başka bir
deyişle, insan olmanın tarihselliği ya da tarihsellikle gerçekleşen insanlık en geniş boyutlarıyla tarih
düşüncesiyle açıklanabilmektedir.
Tarih düşüncesinin içeriği, değer sistemlerinin ve kurumsal yapıların yapısal olarak
geliştirdikleri gelenekler ile bu unsurların tarihleri yazılarak oluşturulmaktadır. Varoluş süreci ile
evren tasavvurunun aşamalarını kavrayıp yorumlamak için değer sistemlerinin, kurumsal yapıların
ve kavramsal anlayışların araştırılması tarihçilikle gerçekleşmektedir. Ancak tarihçilik, büyücünün
idealleştirdiği inanç, siyaset, millet, kavim, hakikat gibi kalıpları kabile zihniyetiyle kavradığından
tarihsel süreçleri dondurarak verimsizleştirmektedir.

1

“Büyücü” kelimesi, kabile büyücüsünden başlayarak, otacılar, ozanlar, rahipler, meslek ustaları, alimler, bilgeler,
düşünürler, filozoflar, aydınlar ve akademisyenler gibi kuramsal bilgi ve düşüncelerle uğraşan kişilerin kavramsal
anlamlandırılması bağlamında kullanılmaktadır.
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Tarih düşüncesi, Türkiye’de ihtiyaç duyulan seviyede olmadığından, toplumsal sorunların
temellendirilmesinde yeterince kullanılamamaktadır. Tarih düşüncesinin yetersiz kalışının çeşitli
nedenleri vardır. Bunlardan ilki, değer sistemlerinin ve kurumsal yapıların felsefi eleştirileri ve
temellendirmelerinin yapılmamasıdır. İkincisi, tarihçiliğin 20.yüzyıl öncesi geleneksel tarihçiliğin
kalıplarından çıkamaması, tarih yazımının sadece siyaset, inanç, iktisat ve kavim olmadığının
kavranamamasıdır. İnsanlık, hukuk, ahlak, sanatlar, bilimler, düşünceler, zanaatlar, doğa, devlet,
çiftçilik, denizcilik, savaş, güvenlik, beslenme, barınak, giyim, meslekler, kurumlar gibi yüzlerce
alanın tarihlerinin yazılması gerekmektedir. Toplumların altında ezildikleri sorunların üstesinden
gelebilmelerinin ilk şartı sorunun tarihinin bilinmesi ve kuramsal temellendirmesinin yapılmasıdır.
Üçüncüsü, üniversitenin başlıca değerlerinden biri olan bilim yapmak ya da araştırmaları
kuramlaştırmak kaygısının öğretim üyelerince yeterince benimsenip uygulanmamasıdır. Bilim yapma
şartlarını sağlamakla yükümlü kurum olan üniversite, öğretim üyelerinin araştırma alanlarında kuram
yapıp yapmadıklarını sorgulamamıştır. Üniversite kendini dönüştüremediği gibi öğretim üyelerini
de bilim yapmak konusunda cesaretlendirip teşvik etmemiştir. Üniversitenin birimlerinde, bilimsel
faaliyet büyük ölçüde alana ilişkin baskın anlayış ve kuramları okuyup anlamak; öğretim ise bu
kuramların aktarılması olarak anlaşılmaktadır. Bu hatalı anlayış bütün bilim alanlarında olduğu gibi
genel hatlarıyla felsefe ve tarihçilikte de içkindir.
21. yüzyılda insanlığın varoluşunu kavrayıp geleceğini kurgulaması için tarih düşüncesinin
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırmayı gerçekleştirebilmek, akademik bir
disiplin olarak tarihe dair câri olan anlayışımızı yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Tarihçilik,
bir ulusun siyasi, dini, askeri üstünlüklerinin ulusun büyücülerine hikaye edilmesi değildir. Tarihçilik,
değer sistemlerinin, kurumsal yapıların, insanlık sorunlarının, toplumsal çıkmazların süreçlerinin
karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır. Ulusların ya da toplumların tarihleri, tarihsel süreçte ilişkide
oldukları toplumlarla etkileşimlerini de gösterecek şekilde anlatılmalıdır. Uluslar birbirlerinden
yalıtık yaşamadıklarından, hatta uluslaşmaları bile başka uluslarla etkileşimleriyle gerçekleştiğinden
tarihçilik bu gerçeği yansıtmalıdır. Kabilelerin, kavimlerin, milletlerin, ulusların, toplumların, değer
sistemlerinin, kurumsal yapıların, geleneklerin tarihsel süreçteki çoklu ilişkilerinin ortaya koyduğu iç
içelik tarihçiliğin sergilemekle yükümlü olduğu başlıca görevler arasındadır.
Tarih düşüncesinin alt yapısını iyi bir şeklide geliştirmek için, üniversitedeki her bölüm,
öncelikle kendi araştırma alanının tarihini yazacak anabilim dalına sahip olmalıdır. Bu anabilim
dallarının yazacakları tarihlerde, Türk düşüncesinde üretilen anlayışlara yer açılarak, Batı dışı
toplumlardaki yaklaşımlardan da haberdar edilerek, konunun kuramsal ve uygulama alanları birlikte
verilmelidir. Bu gerçekleştiğinde toplumlar yaşadıkları değerler ile hizmet aldıkları kurumlar hakkında
cahil olmaktan çıkacaktır. Büyücüler merak ettikleri ya da araştırdıkları her konuda bilgilere kolaylıkla
ulaşacaklardır. Tarih bölümleri, karşılayamadıkları ve karşılayamayacakları toplumun tarih bilgisi
beklentisinden büyük ölçüde kurtulmuş olacaktır.
Her bölümün tarih birimi kendi alanlarının tarihlerini ürettiklerinde tarih bölümlerinin
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şimdiki işlerinin tamamına yakını ortadan kalkabilir. Tarih bölümlerinin sayıları azaltılarak ve her
birinin belirlenen alanlarda uzmanlaşması sağlanarak toplum ve insanlık sorunlarına eğilmeleri, özel
tarih alanlarından gelen verilerle genel tarihlerini araştırmaları çok daha verimli olacaktır. Yeni
tarih bölümlerinin bazıları sadece lisansüstü öğretim vermeli ve derslerini, hukuk, iktisat, güvenlik,
ilahiyat, siyaset, toplumbilim, biyoloji, fizik, matematik ve felsefe gibi temel araştırma alanlarından
seçmelidirler. Görevleri, değer sistemlerinin geniş boyutlu tarihlerini yazmak, araştırmalarında
kuramlaştırmaları amaç edinmek ve tarih araştırmacısı olacak kişiler yetiştirmek olarak belirlenmelidir.
Böyle bir yapılanmada ortaya çıkacak tarih düşüncesi temellendirmelerinde, genelde felsefe ile felsefi
düşünce tarzı, özelde ise tarih felsefesi çok büyük katkı sağlayacaktır. Tarih felsefecileri de tarih
araştırmalarından ve kuramlaştırmalarından en üst seviyede faydalanacaklardır.
Tarih düşüncesinin felsefe ayağında da benzer yapılanmalara gidilmelidir. Felsefe bölümlerinin
hepsinde bulunan felsefe tarihi anabilim dalları, adlarının gereğini yerine getirmelidirler. Filozofların
hayatları ile görüşlerinin özetlenmesi felsefe tarihçiliğinin en basit halidir. Söz konusu anabilim
dalı üyeleri felsefenin onlarca farklı türde tarihini yazmalıdırlar. Öncelikle, çok sayıda felsefeci farklı
yaklaşımlarla araştırmalar yaparak, felsefenin nasıl bir düşünce tarzı olduğunu tarihsel olarak ortaya
koymalıdır. Felsefe problemlerinin tarihleri çok çeşitli yönlerden eleştirel bir şekilde değerlendirilmeli
ve kavramsal haritaları ile geçirilen süreçler sergilenmelidir. Türk düşüncesinde kuramsal düşüncenin
ne boyutta geliştiği ve felsefi temellendirmelerin hangi aşamalarda seyrettiğinin kavranılması
öncelikli işler arasında olmalıdır. Felsefe yapmak filozofların görüşlerinin aktarılması değildir. Felsefe
yapmak, felsefecinin araştırdığı konuyu filozoflarla tartışarak kendi düşünceleri doğrultusunda
temellendirmesidir. İlk paragrafta dile getirilen evren tasavvuru ile varoluşun içerdiği kavramların
her biri hakkında yapılacak felsefeler tarih düşüncesini açıklamada kullanılacak malzemelere
dönüştürülebilir.
Tarih düşüncesi sorunu, birçok bilim dalını kapsamakla birlikte, öncelikle tarihçilik ile
felsefenin birlikte çalışmasını gerekli kılmaktadır. Problemin kuramsal yanı büyük ölçüde felsefe
tarafından yürütülebilirken içeriği tamamıyla tarihçilik aracılığıyla doldurulabilmektedir. Felsefi
temellendirme tarihçiliğin sunduğu malzemeyle gerçekleşirken, felsefe tarihçiliği alanın, anlam
katmalarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren kavramsal haritasını sunmaktadır.

Arş.Gör.Cemalettin Ergün –Prof.Dr.Ayhan Bıçak
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BİRİNCİ BÖLÜM

Tarihe Kirpiler ve Tilkiler Arasından Bakmak
Arzu İbişi Temelli*

Giriş
Isaiah Berlin, The Hedgehog and the Fox adlı eserine “Kirpi ile Tilki” başlığını seçmiş ve Grek
şair Archilochus’tan alıntı ile işe başlamıştır : “tilki pek çok şey bilir, fakat kirpi tek bir büyük şey
bilir”.1 Berlin, bu alıntıdan hareketle düşünürler arasında bir ayrıma gitmektedir. Özetle kirpiler, her
şeyi düzenleyici bir ilkeye dayandıran, merkezi bir görüşle ilişkilendiren tiplerdir. Tilkiler ise, pek
çok amaç peşinde koşan, daha dağınık düşünen, merkezi bir düşünceden çok merkezkaç düşünceleri
önemseyen2 tiplerdir.3 Berlin’in bu ayrımından Tarih ve Tarihçiler adlı eserinde söz eden Gilderhus,
söz konusu ayrımı, doğal dünya ve tarih dünyasına yönelik iki farklı ilginin sonucu olan tartışmaları
değerlendirirken okura anımsatmaktadır. O, Berlin’in kullandığı bu ayrımın, tarihe bakışın iki farklı
yönü üzerinden değerlendirilmesinin de önünü açmaktadır.4 Açılan bu yoldan hareketle, bu çalışmada
kirpiler ve tilkiler ayrımı, tarih araştırmasına ve tarihçiliğe ilişkin problemler açısından örnek
olarak kullanılacaktır. Tarih felsefesinde tartışılagelen sorunlara iki farklı kanattan nasıl yaklaşıldığı
gösterilmeye çalışılacak ve zemine, doğa bilimleri-tarih bilimleri karşıtlığı yerleştirilecektir.
Nitekim, tarih araştırmasının doğasına ve tarih metodu ile bilgisine yönelik farklı temellendirmelerin
çoğunun bu karşıtlıktan yola çıktığı kabul edilmektedir. Aslında, Berlin’in ayrımı düşünür profilleri
üzerinedir; dolayısıyla bu kanatların da kendi tilkileri ve kirpileri olacaktır. O nedenle burada yapmaya
çalışacağımız şeyin, genel bakış açıları ekseninde problemlerin yorumlanmasında kirpi olmaya ve tilki
olmaya uygun olan yönleri göstermekten ibaret olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu yönler gösterildikten
sonra, “tarihe bakışta kirpi olmak mı, tilki olmak mı daha uygundur?” sorusu üzerinde durulacaktır.
Tarihin bir bilim olarak kabul görmesi konusundaki çabanın yanısıra, tarih bilgisi ve metodolojiye
dair tartışmaların da kalkış noktası doğal dünya ile tarih dünyası yahut kültür dünyası arasındaki ayrım
olmuştur. İnsanı kuşatan doğal dünya ile insanın eylemleriyle biçimlenen yapay dünyanın iki ayrı
varlık alanına işaret etmesi, öncelikle bu yapay dünyaya ilişkin bir bilimin kabul edilebilirliğinin
tartışmaya açılmasına sebep olmuştur. Tarih dünyasına yönelik araştırmalardan doğan bilimin bir

*
1
2

3
4

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi.
Isaiah Berlin, The Hedgehog and The Fox : An Essay on Tolstoy’s View of History, Mentor Books, New American
Library, NY, 1957, s.7.
Dante, Platon, Lucretius, Pascal, Hegel, Dostoyevski, Nietzsche, Ibsen ve Proust çeşitli derecelerde ilk gruba dahil
olurken, Shakespeare, Herodot, Aristoteles, Montaigne, Erasmus, Molière, Goethe, Puskhin, Balzac ve Joyes ikinci
grupta adı geçenlerdir. Bkz.Berlin, a.g.e., s.8.
A.e., s.7-8.
Bkz. Mark T. Gilderhus, Tarih ve Tarihçiler : Tarih Yazıcılığına Giriş, Çev.Emine Sonnur Özcan, Birleşik Yayınları,
Ankara, 2011, s.110-111.
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konuma yerleşmesi 19.yüzyılda gerçekleşse de, tarih bilgisine ve yöntemine dair tartışmaların tarih
felsefesindeki yeri giderek keskinleşerek çağdaş dönemde de belirgin bir hal almıştır. Tarih biliminin
yöneldiği alandan kaynaklanan sorunlar yumağı, bu bilime odaklanan tartışmaları birden fazla kanada
bölmüştür. Burada, kirpiler-tilkiler ayrımı üzerinden gidilerek, tarihi güvenilir bir bilim konumuna kalıcı
biçimde yerleştirme fikri ve amacına dayanan iki ayrı bakış açısı üzerinde durulacaktır. Tarihe bütünsel
yaklaşım, düzenleyici bir ilkeyi takip etme çabası ve bir yasa arayışını içeren pozitivist anlayışın kirpi
olmaya; deneyimi, yaşamayı ve tekillikleri önemseyen tarihselci anlayışa dayanan görüşlerin ise tilki
olmaya daha uygun göründüğü belirtilebilir. Bu iddia temellendirilmeden evvel, her iki bakışın da arka
planını oluşturan sorgulamalara dair kısa bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır.
I. Tarihe İki Farklı Bakışın Arka Planı
Tarih sahnesine kirpi olarak ve tilki olarak bakanların ortaya koyduğu tartışmalar, analitik
tarih felsefesinin sorun alanını uzunca bir süre beslemiştir. Gilderhus’un da belirttiği gibi, tarihsel
bilginin kanıtlanabilirliğinin sorgulanması, neden-sonuç ilişkisinin anlamı ve objektifliğin rolü gibi
konular önemli bir tartışma ortamı doğurmuştur.5 Bu tartışmaların arka planı üzerine düşünüldüğünde,
üç temel nokta açığa çıkmaktadır : tarihsel olguların yapısı6, tarihçi etkisi ve tekrarlanamazlık.
Bu üç husus, ortak bir görüşe varmayı güçleştirdiğinden, özellikle metodolojiyle alakalı sorunların
pek çoğunu etkilemektedir. Aynı zamanda bu tartışmaların, tarihe dair farklı bakış açıları ekseninde
geliştirilseler de, temelde doğanın ve tarihin varlık alanları arasındaki farklılıklara bağlandıkları ve
dolayısıyla doğa bilimi-tarih bilimi karşıtlığına dayandıkları hatırlatılmalıdır. Söz konusu karşıtlık,
tarihsel bilginin sınırlarını çizme ve tarih bilimine bir dayanak bulma yolunda atılan ilk adımlara kadar
geri götürülebilir.
Doğa bilimi modeline uymayan alanların bilim sınıflamasının dışında tutulması eğilimi, belli
bir dönem boyunca tarihin ve tarihe dayalı bilimlerin meşruluğunu tartışmalı hale getirmiştir. Her
ne kadar bu meşruluğu sağlama görevi tarihçilerin yükümlülüğü olarak belirse de, tarih felsefesinin
eleştirel yönü bu tartışmalarla gelişmiş ve sosyal bilimlere yönelik temellendirmeler de bundan kopuk
olmamıştır. Bu çok yönlü tartışmaların kökenine gidildiğinde ise, hem tilkileri hem kirpileri etkilediği
düşünülen bir yeni bilim anlayışı ile karşılaşılır. 1725’te bu anlayışı sunan ve böylelikle de tarih
felsefesinin kurucu ismi olarak değerlendirilen Giambattista Vico, “verum-factum” ilkesi uyarınca ele

5
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Bkz.Gilderhus, a.g.e., s.94.
Bu ifade, tarihsel olgunun ne olduğu üzerine de düşünmeyi gerektirir. Nitekim, neyin tarihsel olgu olarak değerlendirilebileceği de oldukça önemli bir konudur. Tarih yazımı ve tarih bilimine dair tartışmalar konusunda görüşleri önem
taşıyan isimlerden biri olan Veyne’in izinden giderek bu soruna bakmak gerekirse, ilk olarak tarihçinin, tarihsel olguları
çeşitli kategorileştirmeler içerisinde ele almak durumunda olduğu belirtilmelidir. Veyne’in de söz ettiği gibi, olgular, tarih
araştırmasının konusu belirlendikten sonra, tarihçinin önüne belli bir düzende çıkmaktadırlar ve bu düzen değiştirilebilir
değildir. Bu durum da, tarihsel olguların bir bağlantılar bütünlüğü içinde bulunduğu fikrine işaret etmektedir. Veyne,
tarihçinin konusunu seçmekte serbest olmakla birlikte, seçtiği konuya dair olguları ve bunlar arasındaki bağlantıları
neyse o olarak bırakmak durumunda olduğunun altını çizmektedir. Bkz. Paul Veyne, Tarih Nasıl Yazılır?, Çev.Nihan
Özyıldırım, Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s.53-54. Tarihsel olanın yapısı ve buna bağlı olarak gelişen nesnellik tartışmaları bu açıklamalar ekseninde bakıldığında hararetini kaybetmektedir. Bu konuya aşağıda yeniden değinilecektir.

aldığı tarihsel alana ilişkin bilgiye yönelik sorunlar üzerinden, tarihsel olguların yapısı problemini
insanın bilme durumu ile ilişkilendirmiştir. Bu durum, “tarihlilik” vurgusuyla karşımıza çıkarılmış ve
tarih bilgisi çerçevesinde gelişen problemler de tarih dünyasının sunduğu olanaklardan ve olguların
yapısal özelliklerinden ayrı tutulmamıştır.7 Vico’da, olgu ile hakikatin birbirine dönüşmesi fikrine
dayanan verum-factum ilkesi sonucunda dile gelen iddia, doğası gereği tarihsel bir varlık olan insanın
güvenilir bilgi edineceği alanın, insan yapımı olan tarih dünyası olduğudur. Bu bakımdan güvenilir bilgi
de aslında “kendinin bilgisi” olmaktadır. Önal’ın belirttiği gibi, “insan için geçerli, doğru ve olanaklı
bilgi kendisi hakkındaki bilgisidir”.8 Kendinin bilgisini içerecek şekilde, tarihsel-kültürel alana dair
bilme, tarih felsefesinin çağdaş döneminde gelişen yeni tartışmalarda da ön plana çıkarılacaktır.
Böylelikle, Vico’nun attığı bu adımın, ontolojik açıdan tarihin doğa karşısında, epistemolojik açıdan
da tarih biliminin doğa bilimi karşısında korunmasını içerdiği belirtilmelidir. Bu koruma talebi, tarihe
bakışın arka planında beliren ikinci faktör olan tarihçi etkisi konusuna da kapı aralamaktadır. Nitekim
Yeni Bilim’de dile gelen ve tarihçilik konusunda pek çok tartışmayı besleyen iki husus vardır ki tarihe
dayanan bir bilimin güvenilirliğini derinden sarsar : Her ulusun kendi tarihini dünyanın başlangıcına
dayandırma çabası ile bilginlerin “bildikleri şeylerin dünya kadar eski olduğu” kanısı9. Tarihe
yönelimde kaçınılması gereken bu iki durum10, tarihçinin tutumu ve tarihe bakış ile alakalı olmakla
birlikte, aynı zamanda tarihe ne türden bir anlam yüklendiğiyle de ilgilidir. Eğer tarihe yüklenen
anlam ve görev, sözgelimi bir politik amaç doğrultusunda şekillendiyse ve ulusların tarihlerini kaleme
alanlar bu iki tür kanıdan hareketle çalışmışlarsa, tarihi araçsallaştırma tehlikesi ile yüzyüze gelmiş
olmaktadırlar. Her iki hal de tarihsel gerçekliği bozma anlamına gelmekte ve doğa bilimi karşısında
tarih bilimine bir alan açmanın da önünde bir engel olarak belirmektedir. Tarih yazanlar, ister tek
ve genel bir amaca bağlanan bir anlamı aydınlatma çabasını yansıtsınlar, ister tarihe parçalı olarak
yaklaşıp tarih sahnesinin aktörlerinin düşünme süreçlerine odaklanmaya, tarihsel olayı zihinde yeniden
canlandırmaya çalışsınlar, arka planda böyle bir kanıyı taşıdıkları sürece tarih bilgisini sağlam bir
şekilde üretmiş olmazlar. Yani alanlarının kirpileri de tilkileri de olsalar, bu tarihçiler tarih bilgisini
zedelemiş olurlar. Bu sorun, dolaylı olarak tekrarlanamazlık problemine de bağlanmaktadır. Aslında
bu problemin hem tarihsel olguların yapısı ile hem de tarihçi etkisi ile bağlantılı olarak düşünülmesi
gerektiği açıktır. Nitekim, tarihsel olguların oldukları hali ile ele alınabilmesi, gözlemlenebilmesi,
laboratuvar şartlarında incelenmesi imkan dahilinde değildir. Olguların bir defalık olması, tarihçinin

Tarihsel olgular bütünlüğü, insanın tüm yaratımları gibi kendini kültür dünyasında sergilemektedir; ancak metodolojik
tartışmaları yönlendiren bir durum olarak, bir tarihsel olgu farklı biçimlerde okunup anlaşılmaya da açık durumdadır.
8 Sema Önal, Giambattista Vico’da Sosyal Bilimlerin Temelleri, Beytulhikme An International Journal of Philosophy,
2016, s.319.
9 G.Vico, New Science of Giambattisto Vico, Trans.by T.G.Bergin&M.H.Fisch, Cornell University Press, Ithaca&London,
1948, s.55.
10 Kendi ulusunu tarihin başlangıcına yerleştirme amacı, en köklü ulus olarak sunma hedefi özellikle önemsenmesi gereken
bir durumdur ve en temelde tarih yazımı ve anlatımını politik bir güce çevirme amacına bağlanmaktadır. Bu haliyle de
Orwell’ın 1984’ündeki bellek deliğinin kullanımını ve Bradbury’nin Fahrenheit 451’indeki kitap yakan itfaiyecilerin
durumunu anımsatmaktadır. Bir bilgin olarak kendini yüceltme ve dünya tarihinde kendi ulusunu öne çıkarma, tarihi
belgelerin gerekli görüldüğünde bir deliğe atılarak yok edilmesi durumu yahut bir tehlike olarak görülen kitapların küle
çevrilmesi hali ile benzeşmektedir.
7
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olguya yaklaşımına odaklanan problemlerin de arka planını oluşturmaktadır. Tarihsel olguların
varlık zemininin değişkenliklerden beslenmesi, tarihçinin bu değişkenlikleri nasıl değerlendireceği
ve tekrarlanamaz olanın bilgisini güvenilir biçimde nasıl sunacağı konusuyla yakından ilgilidir. Yine
Vico’dan hareketle bu soruna eğilecek olursak, aslında tarihsel varlık alanının tabi olduğu inişleri
ve çıkışları yansıtan zamansal periyotlar üzerinden bir yorum geliştirildiğini anımsamamız gerekir.
Ancak bu devinimsel sürecin, tarihsel olguların ilk gerçekleştiği haliyle tekrarlanabilirliğine işaret
ettiği söylenemez. Tilkilerin ve kirpilerin bakış açısı arasındaki farklılıklar açısından önemli yer tutan
bu problem, idealist ve pozitivist kanat ekseninde aşağıda ele alınacaktır.
II. Tarihin Kirpiler ve Tilkiler Tarafından Değerlendirilişi
Tarihe yönelik iki ayrı bakış açısının arka planındaki sorunları bir disiplin olarak tarih
felsefesinin başlangıç aşamasındaki duruma göz atarak kısaca ele aldıktan sonra, kirpilerin ve tilkilerin
bu sorunlar bağlamında ortaya koydukları tarih yaklaşımlarının özelliklerine geçilebilir. Öncelikle
tarih biliminin doğa bilimi karşısında korunmasına yönelik iki ayrı bakışın en temelde bilgi anlayışı
farklılığına dayandığını hatırlamamız gerekir. Burada, tek ve büyük bir şeyin bilgisi peşinde olan
kirpinin tutumu, doğanın bilgisi ile tarihin bilgisini eşleştirme çabasıyla tarihte yasalar, düzenlilikler ve
analojiler arayan pozitivist tutuma eş görülmektedir. Tarih sahnesine tekillikler üzerinden yönelerek,
tarih bilgisinin olanağını bu eksende değerlendiren yaklaşım ise tilkilere örnek teşkil etmektedir.
Tarihin bir bilim olarak kabul görmesi hususunda ve ayrıca tekrarlanamazlık, tarihçi etkisi
ve tarihsel olguların yapısı konularında doğa bilimini örnek alan bir çözüm önerisi getiren pozitivist
tutum, tarihin tekilliklerine değil, bir bütün olarak sürece odaklanmaktadır. Toplumsal olgular arasında
bağ kurmayı ve genel ilkeler belirlemeyi hedefleyen bu yaklaşımın temel örneklerinden birini sunan
Comte’un tasarımına bakıldığında, aklın gelişim yasalarının belirleyici kılındığı görülmektedir.11 Pozitif
anlayışı temellendirirken o, bilim fikrini zemine yerleştirmiş ve insanlığın zihinsel evrimi üzerinden
gelişen bir ilerlemeci bakış sunmuştur. Gilderhus’un belirttiği gibi bu modelde karşımıza çıkan şey,
insanların, hatta milletlerin dahi isimleri olmaksızın gelişen yüksek düzeyde bir soyutlamadır.12 Bu
durum, söz konusu modeli tarih felsefesinin spekülatif tarafına itmiş olsa da, tutumun temelindeki
problemin bilime dair oluşu, analitik tarih felsefesi bağlamında tartışılan epistemolojik sorunlara da
etki ettiğini göstermektedir. Farklı önemli isimlerle de geliştirilen bu anlayış, 19. ve 20.yüzyıldaki
tarih kavrayışının oldukça dinamik ve karşıtlıklar içeren bir konuma oturmasında pay sahibidir. Bu
konumlanışta belirleyici etkiler yapmış olan Comte’un tasarımında teolojik, metafizik ve pozitif
hallere dayalı üç aşamalı bir gelişim seyri üzerinden açıklanan tarihsel süreçte ulaşılması beklenen
nokta pozitif anlayıştır ve bu anlayış, tek biçimli bir bilim fikrini de içermektedir. Gilderhus, pozitif
aşamayı ve tarihçilikle ilgisini şu şekilde özetlemektedir :

11 Comte, bu modeli rasyonel gelişimi bağlamında sunmakta, üç hal kanununu bu gelişim seyrine dayandırmaktadır. Bkz.

Auguste Comte, Pozitif Felsefe Dersleri ve Pozitif Anlayış Üzerine Konuşma, Çev.Erkan Ataçay, Bilgesu Yayınları,
Ankara, 2015, s.20.
12 Gilderhus, a.g.e.,s.97.
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“Pozitif aşamada ilk yada son sebep üzerinde gereksiz spekülasyonlara gerek duyulmayacaktı. Tarihçiler bunun
yerine, pozitivist prensipleri kullanarak tüm dikkatlerini, bilinebilir konular üzerinde yoğunlaştıracak ve olaylar
arasında değişmez ilişkiler ileri süren kanunvari düzenlemeleri aydınlatmaya çalışacaklardı”.13

Comte’un bu yaklaşımının tarihçiler üzerinde etki gösterdiğini anımsatmak gerekir. Sözgelimi,
bu etkinin örneklerinden biri olarak beliren Buckle’ın tarih anlayışı, tarihçileri pozitivist bakışla
çalışmaya davet ederken, toplumsal-tarihsel alanın olgularının tekbiçimli bilim anlayışı bağlamında ele
alınabileceği görüşüne dayanmıştır. Breisach’ın öne sürdüğü gibi, o da tarihyazımı için doğabilimlerinin
modelini takip etme fikrine bağlı kalmaktaydı.14 Bu noktada hatırlatılması gereken bir durum da,
tarihe bu tip bakıştaki bütünsel yaklaşım ve yasa iddiasının, elde edilmeye çalışılan benzerlikler
üzerinden, öngörülerde bulunmaya olanak tanıyan bir yapı sunmasıdır. Nitekim, insan eylemlerinin
alanı ile doğanın verilerini neredeyse bir tutan bu bakış açısına göre, genelleştirici ilkelerden hareketle
bir benzeşme kalıbı oluşturulduğunda ve bir tür kurallar bütünlüğü kabul edildiğinde, benzerlik
kurulabilen tarihsel olayların ne tür sonuçlar doğuracağının önceden kestirilmesinin olanaklı olduğu

düşünülmektedir. İşte, kirpilerin bu durumu, tilkilere nazaran daha fazla öngörüde bulunma yolunda
olduklarını göstermektedir. Bu husus, tarih felsefesi açısından oldukça tartışmalıdır; nitekim yukarıda
sözünü ettiğimiz tarihsel olguların yapısı ve tekrarlanamazlık özelliklerinin getirdiği biricik oluş, tarihe
yasalılık üzerinden bakışta arka plana itilmiş olmaktadır. Pozitivist anlayışın eleştirilebildiği bir diğer
husus ise, tarihe dayanan bilimler için yapılan temellendirmelerde doğa bilimi örneğinin kullanılması
ve genel kurallar belirleme yoluyla, tarihsel varlık alanını doğanın alanına eşitleme çabasıdır. İşte bu
eleştiri bizi, karşı kanada yani tilkilerin alanına yönlendirmektedir.
Tilkilerin tarihe yaklaşımlarında en temelde, tarihsel varlık alanının, yapısal farkından dolayı
doğanın incelendiği yöntemlerle incelenemeyeceği düşüncesi bulunmaktadır. Bu anlayışla, tarih
araştırması açısından ancak bir “anlama” ve “yeniden kurma”dan söz edilebileceği öne sürülmektedir.
Tarihsel alana yönelik bilimleri önce metafiziğe, sonra doğa bilimine bağlı kılan eğilime bir tepki olarak
beliren ilk çaba için Dilthey’ı anmak ve onu tilkiler alanının temsilcileri arasına yerleştirmek gerekir.
Alman Tarih Okulu ile beliren amaca yeni bir boyut kazandıran Dilthey’ın, okulun tarih görüşündeki
eksikliklere yönelik tavrı ile pozitivist tutuma dair eleştirileri dikkate değerdir. Ona göre, Alman Tarih
Okulu’nun yöntemsel eksikleri aşamayan ve yeterince temellendirilemeyen görüşü, tarih dünyasının
doğabilimi yöntemlerinin uygulanabileceği bir alan olarak belirlenmesinin ve tarihsel gerçekliğin
pozitivistlerce çarpıtılıp değiştirilmesinin önüne geçememiştir.15 Dilthey’ın bakış açısında, yaşamın iki
farklı boyutu olarak beliren varlık alanları aynı yönteme tabi olamaz ve tinsel alan için “anlama” öne
çıkmalıdır. Breisach, Dilthey’ın pozitivist tutuma karşıt duran bu yaklaşımını şöyle özetlemektedir :

13 Gilderhus, a.g.e.,s.98.
14 Ernst Breisach, Tarih Yazımı, Çev.Hülya Kocaoluk, YKY, İstanbul, 2007, s.349.
15 Bkz. Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Çev.Doğan Özlem, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999, s.14-15.
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“Basit olarak gözlem yapan, ölçen, sayan, düzenlilikler bulan ve bunlardan kanunlar çıkarmak isteyen tarihçiler
başarısızlığa mahkumdular. Yöntemleri, gerekirlik esasına göre işleyen doğaya uygun, fakat özgür irade unsurunun
bulunduğu insan dünyasına uygun değildi ve bu tarihçiler; niyetlerin, tasarıların ve amaçların insan davranışlarını
hangi karmaşık süreç yoluyla etkilediğini kavramaktan acizdiler.”16

Buradan hareketle, öncelikli olarak Dilthey ile örneklendirilen tilkiler alanına dahil edilen
düşünürlerin önerisinin, en temelde tarihe yönelik parçalı bir bakış olduğu belirtilmelidir. Gilderhus bunu,
“genel ile özel arasındaki fark” bağlamında ele alarak, doğa-tarih karşıtlığı zeminine oturtmaktadır.17
Genel-özel farkı gözetilerek, tarih bilimleri özelinde “anlama” temelli bir yöntem önerilmiştir.
Dilthey’ın açtığı bu yolun, tarih düşüncesi açısından önemli etkileri olmuştur. Sözgelimi, bu kutba
yerleştirebileceğimiz önemli isimlerden biri olan Collingwood, tarihi, “insan doğasının bilimi” şeklinde
niteleyerek tartışmaya dahil olmaktadır. Ona göre, insanın geçmişte ne yaptığını bilmesi aynı zamanda
kendini bilmesine olanak tanıdığından, tarih de özel bir düşünme biçimi olarak görülmelidir.18 Ancak
bu fikir, tarihin bilim sınıflamasının dışında tutulması gerektiğini göstermemektedir. Tarih araştırması

ve bilimi aracılığıyla insan eylemlerinin alanı aydınlanmakta, böylece insanın ne yaptığı ve ne olduğu
bilinebilmektedir.19 Bu düşünce, Vico’nun “kültür” ve “eylem” vurgusu ile tarihe bir alan açma ve tarih
bilgisini kendini bilme ile birleştirme çabasının takip edildiğini göstermektedir. Collingwood bu vurguyu
genişletmiş, tarih bilgisinin ortaya çıkarılma sürecini bir yaratım olarak belirleyerek nesnellik türünden
temel tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Tarihsel bilgiye dair şu açıklamaları dikkat çekicidir :
“Tarihsel bilgi aklın geçmişte ne yaptığının bilgisidir ve aynı zamanda bunun yeniden yapılması yani
geçmiş edimlerin şimdide sürdürülmesidir ve tarihçi için incelediği etkinlikler, kendi zihninde, içeriden
yaşanacak yaşantılardır20.” Buna göre tarih araştırmasının nesnesi, bir tür yeniden canlandırma
sürecine dahil olmakta ve tarihçinin zihinsel etkinliği bilginin dayanakları arasında birinci sırada yer
almaktadır. Bu durumda, tilkilerin alanında bilinen şeyin, “tek bir büyük şey” olduğunu söylemek
güçtür. Zira yeniden canlandırma için tarihçiye kendini açan, anlamaya ve yorumlamaya olanak sunan
şey, tarihteki tekillikler olarak belirmektedir. Özellikle Collingwood’un yaklaşımına göre, tarihçi bir
olayı değerlendirirken onun derinde kalan yönlerini de kendi zihninde açık kılmak durumundadır. Bu
da aslında tarihçinin işinin “düşünce”ye dayalı bir sürece işaret ettiğini göstermektedir. Bu durum,
tarihsel olayın ele alınışında, nedensel bir açıklama geliştirilmesi çabası açısından kirpiler ile tilkiler
arasındaki farka işaret etmektedir. Kirpilerin durumu, genelleyici açıklamalar üzerinden tarihsel
olayı değerlendirme ve nedenselliği de bu biçim ekseninde konumlandırmaya işaret ederken, idealist
yaklaşımı takip eden tilkiler, düşünsel süreçlere, tarihsel olaylara yön veren aktörlerin durumuna ve
zihinsel yapısına odaklanan bir tablo sergilemektedir.21
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Breisach, a.g.e.,s.357.
Bkz. Gilderhus, a.g.e.,s.99.
R.G.Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, Doğu-Batı Yayınları, 3.bs., Ankara, 2007, s.42.
Collingwood, a.g.e.,s.46.
Collingwood, a.g.e.,s.291-292.
Bu konudaki daha detaylı değerlendirmeler için Bkz. Gilderhus, a.g.e.,s.103-108.

Yukarıda kirpilere benzetilen pozitivist yaklaşımın savunucuları, Gilderhus’un aktardığı
gibi, en başta gözlemlenmesi mümkün olmayan bir zemin olarak beliren zihne verilen önem ve
genellemeden kaçınılması gibi konular nedeniyle idealist tutumu eleştirmişlerdir.22 Ancak bu eleştiriler,
tarihsel belgelerin ve ilişkilerin, yerinde bir zihinsel çaba yoluyla değerlendirilmesi ve böylece tarihsel
gerçekliğin aydınlatılıp anlaşılması düşüncesine odaklanan idealist görüştekiler tarafından sıklıkla
bertaraf edilmektedir. Yine iki yaklaşım arasındaki önemli farklardan biri olarak beliren ve tarih
bilgisinde nesnellik tartışmasını besleyen “kanıt”a dair görüşler de burada örnek olarak sunulabilir.
Pozitivist tutum açısından tarihsel bilginin güvenilirliği konusunda gözlem ve kanıt unsurunun rolü,
idealist yaklaşımdan farklı bir konuma sahiptir. İdealist taraf, pozitivistlerin aksine, zihni ve düşünmeyi
odak nokta olarak belirlemenin güvenilirliği zedelediği iddiasına katılmayarak, tarih biliminin
yönteminde eleştirel tavrın belirleyiciliğini öne çıkarmaktadır.
III.Tarihe Bakışta Kirpi Olmak Mı, Tilki Olmak Mı?
Bu yanıtlanması güç soru, bizi yukarıda bahsedilen üç temel nokta üzerine yeniden düşünmeye
çağırmaktadır : tarihsel olguların yapısı, tarihçi etkisi, tekrarlanamazlık. Kirpilerin alanında tarihsel
olgular yapısal olarak fiziksel olgulara benzetilir. Tarihsel-toplumsal alan, fizik bilimlerin yöntemleri
ile incelenmeye, iki tür bilim anlayışı arasındaki farklar silikleştirilmeye çalışılır. Tarihsel olayın
ve olgunun tekrarlanamaz oluşu, bu nedenle de deneye tabi olamaması ve bunun da tarih bilgisini
sakatlayacağı eleştirisi, pozitivist görüşte önemsiz kılınmaktadır. Tarihsel olguların tespiti, seçimi,
derlenmesi ve onlar arasında bağlantılar kurulması konusunda tarihçilerin tutumunun nesnel olacağı
varsayılır. Bu anlayıştaki yasalılık ise, özellikle tarihsel olguya yüklenen anlamı ön plana çıkarmaktadır
ve tüm model bu anlam ekseninde gelişir ki bu da, tek bir bilim anlayışının doğanın ve tarihin alanına
yayılması ile dışsallaşmaktadır. Tilkilerin alanında ise, belirgin şekilde doğal dünya-tarihsel dünya
ayrımı söz konusudur. Doğası gereği tekrarlanamaz olan tarihsel olay ve olgular, tarihçi onları aktarma
çabasına giriştiği anda bir yeniden biçimlenmeye tabi olmaktadır. Bu biçimlenme, tarihçinin anlam
dünyasının işe katılmasını beraberinde getirebilir. Yani tilkiler alanında, tarih bilgisi açısından, yukarıda
ele alınan üç husustan en belirgin olanı tarihçi etkisi olmaktadır.
Kirpiler ve tilkilerin alanında farklı şekilde değerlendirilen bilgi ve yöntem sorunları, analitik
tarih felsefesi açısından eş oranda malzeme sağlamaktadır. Tarihsel olguların doğadakilerden farklı
bir yapısı olması, tarih biliminden söz edebilmenin koşulunun tarihçiden bağımsız olmaması, tarihsel
sürecin biricikliği veya tarihsel olayın laboratuvar şartlarında tekrar incelenememesi metodolojik
sorunların kaynağı olarak görülmüştür. Burada tilkiler açısından belirginleşen “tarihçi” ile kirpiler
açısından belirginleşen “tarihsel olgu”yu birleştiren önemli bir soru açığa çıkmaktadır : Tarihsel
süreçte olup bitenlerin biricikliği, tarihçinin etkinliğini güvenilmez kılar mı?
Bu soruya verilecek olan yanıt, tarihe kirpiler ve tilkiler arasından bakmaya da kapı

22 Bkz. Gilderhus, a.g.e.,s.101-102.
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aralamaktadır. Artık tarihin bir bilim olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki tartışmalar geride
kalmıştır. Tarihsel sürecin yapısından kaynaklanan tekrar edilemezliğin, tarihçinin etkinliği üzerinden
oluşacak bir güvensizlik yaratmadığı kabul edilmelidir. Nitekim, tarih yazımının zorunlulukla içerdiği
bir hikaye ediş vardır ve bu hikayelemenin bir parçası olan herhangi bir tarihsel olay artık bir anlatıya
malzeme olarak dönüşmektedir. Bu durum bizi, anlama/yorumlama sorunuyla bağı üzerinden tilkilerin
alanına, tarih bilgisi ile bağı üzerinden ise kirpilerin alanına yaklaştırmaktadır. Açığa çıkan durumda,
tarihe ne yalnızca tilki olarak, ne de yalnızca kirpi olarak bakılması gerektiği savunulabilmektedir.
Burada bir öneri olarak beliren şey, bir tür aradan bakma halidir. Bu konuda Veyne’in dikkat çekici
değerlendirmelerini takip etmek bize yardımcı olabilir.23 Bu takipte öncelikli olarak tarihin tanımlanışı
ve en belirgin özelliğinin ne olduğu üzerine düşünmek gerekecektir. Veyne’in dile getirdiği gibi,
“tarihin en iyi tanımı, asla iki kere görülemeyecek olanı konu ettiğini söylemek değildir”.24 Veyne, neyin
tarihe konu olacağına yönelik sorudan yola çıkarak, aslında olup bitmiş herşeyin tarihçi için malzeme
olabileceği düşüncesiyle bizi yüzleştirir. Tarihsel olguların tarihçiye malzeme olması konusunda en
belirgin hususun tekrarlanamazlık olduğu anımsandığında; “Bir olgunun benzersiz olması, ille de
bilimsel olarak açıklanamaz olduğu anlamına gelmez” ifadesiyle karşılaşırız. Tarihsel olguların yapısı
örnek verilerek yapılan doğa bilimi-tarih bilimi ayrımını yersiz kılan bu ifadeden hareketle Veyne,
tarihsel olgularla fiziksel olgular arasındaki farktan ziyade, tarih yazımı ile fizik bilimi arasındaki
farka odaklanılması gerektiğini ileri sürmekte, fiziğin yasalar bütünü olması karşısında, tarihin olgular
bütünü olması üzerinden bir temellendirme yapmaktadır.25 Aslında bu yorum, tarihte ne fizik yasaları
gibi bir takım yasaları aramayı, ne de tarih bilgisini, tarihçinin zihninde olayları yeniden kurmasından
ibaret saymayı yeterli bulmayan bir yaklaşımı sunmaktadır. Her iki yaklaşımı da sorunlu hale getiren
bu yanıta dayanarak şu söylenebilir: odaklanılması gereken problem artık tarih yazımının ne türden
bir etkinlik sayıldığıdır. Veyne’i takip edecek olursak, bir araştırma alanı olarak tarihin, olmuş bitmiş
herşeyi içermesi nedeniyle gelişen bir seçim durumu ile yüzleşiriz. Tarihsel olgu şeklinde beliren şeyin
yani tarih yazımına konu edilecek şeyin, tarihçinin özgür seçimine dayanması ve tarihçinin anlatıyı
kurarken kendi yolunu da seçimle belirlemesi nesnellik sorununu beslermiş gibi görünse de, Veyne,
“olayörgüsü”ne yaptığı vurgu üzerinden bu sorunu çözme yoluna gitmektedir. Tam da bu vurgu, tarihin
bilimselliği aşan bir yapısı olduğuna işaret etmektedir. Veyne, buradan yola çıkarak anlatısallığa vurgu
yaparak, tarihin bir bilim olmadığını iddia etmektedir.26 Özellikle çağdaş dönemde tarihin anlatı kavramı
ekseninde değerlendirildiği ve bu yolla epistemolojik ve metodolojik problemlerin çözümlenmeye
çalışıldığı görülmektedir. Bu durum, “tarihe bakışta tilki olmak mı, kirpi olmak mı?” sorusuna verilecek
yanıt için de rehber olabilmektedir. Burada önerilen “aradan bakma” halinin, tarihi bir anlatı olarak
görme durumunu içerdiği belirtilmelidir. Bu da aslında tarihyazımının yorumdan ve özellikle de seçime

23 Veyne’in bir disiplin olarak tarihe dair görüşlerinin yanısıra, tarih felsefesine ilişkin eleştirileri ve tarih felsefesinin ölü

bir tür olduğu yönündeki fikirleri de ilgi çekicidir. Bu konudaki eleştiriler için bkz. Paul Veyne, a.g.e.,s.47-48.

24 Veyne, a.g.e., s.23.
25 Bkz.Veyne, a.g.e.,s.25-26.
26 Veyne, a.g.e.,s.30; ayrıca bkz.Veyne, a.g.e.,s.54-57.
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dayalı öznellikten sıyrılamayacak oluşuna dair bir iddiayı içinde barındırmaktadır. Ancak, bu aradan
bakma hali, bir tarih metnini adeta bir edebiyat metni gibi görme durumunu da içermemektedir. Tarih
metni her ne kadar tarihçinin anlatısı özelinde onun hikayeleştirme biçimine ve seçimine dayalı olarak
ortaya çıkıyor olsa da, bir edebi metin şeklinde değerlendirilememektedir27. Nitekim, tarih anlatısının
arka planında bir tarih bilincinin ve eleştirel bir yaklaşımın bulunması beklenmektedir.
Sonuç
Tarihsel olguların yapısı, tarihçi etkisi ve tekrarlanamazlık özelinde değerlendirilmeye
çalışılan tarihe yaklaşımda tilki olma ve kirpi olma halleri, içerdikleri sorunlar nedeniyle, tarihe dair
epistemolojik ve metodolojik problemlere net bir çözüm getirememektedirler. Sözgelimi, tilkilerin
alanında beliren önemli sorunlardan birinin, tarih yazımında, tarihi yapan aktörün zihinsel durumunun
değerlendirilmesine ve tarihçinin etkinliğinin fazlaca öne çıkarılmasına dayandığı görülmektedir.
Yeniden canlandırma vurgusu özelinde düşünüldüğünde, tarihçinin, olguyu kendi zihninde yeniden
kurarken, tarihsel eylemi yürütenlerin içinde bulunduğu politik ve yaşamsal koşulları da ele alıp
alamayacağı ve bu çözümlemede ne ölçüde başarı gösterilebileceği, veya bu konuda bir başarı
göstermesinin gerekli olup olmadığı tartışma konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Kirpilerin alanında ise
tarihte açıklamaya yapılan vurgu ile açıklamaların bir model ekseninde birleştirilmesi eğiliminin, bir
bilim olarak tarihin savunulmasında ne kadar gerekli olduğu sorusu ön plana çıkmaktadır. Kuşkusuz
bu tip sorular, nesnellik, güvenilirlik, anlamlandırma, metodoloji gibi konularla bağlantılı olarak
çoğaltılabilir. Kirpi veya tilki tutumuyla söz konusu sorulara birbirinden farklı pek çok yanıt getirilebilir.
Ancak en başa, yani bilinenin ne olduğuna dönecek olursak özetle şunu görmekteyiz: tarihi bir bütün
olarak yasalı işleyen bir süreç şeklinde görme ve bilinmeye açık tek bir büyük şey olarak yorumlama
ile bilmenin kendisini tarihsellik içeren bir eylem olarak görme ve tarih sahnesini doğadan farklı bir
gerçeklik olarak değerlendirme karşı karşıya bulunmaktadır. Ancak bu karşıtlık, tarihe bakışta bunlar
arasından bir seçim yapma zorunluluğunu beraberinde getirmemektedir. Burada önemli olan ne kirpi
ne de tilki olmaktır. Burada önerilen şey, bu iki yaklaşım “arasından” tarihe bakmaktır; nitekim böyle
bir çaba her iki durumun da problemleri ile yüzleşmeyi ve eleştirel bir değerlendirme yapabilmeyi
olanaklı kılacaktır.

27 Bu noktada, Veyne’in “tarihin yöntemi yoktur” iddiasına katılmak güçleşmektedir. O, yönteme yönelik sorunlara dair

şunları söylemektedir : “Tarih yalnızca gerçeğin, hakikatin peşindedir, bu yönüyle kesinlik peşindeki bilimden ayrılır.
Hiçbir norm dayatmaz, hiçbir kuralı temel almaz, onun için kabul edilemez olan hiçbir şey yoktur. Tarih dediğimiz yazı
türünün en özgün niteliği budur”. Veyne, a.g.e.,s.28. Bu sözler tarih disiplini açısından fazlaca iddialı görünmektedir.
Her ne kadar buradaki “ara bakış” önerisi de tarih anlatısı vurgusu özelinde yapılmış olsa da, her tarih araştırmasında
tarihçinin seçimi ile kendisini yönlendirdiği bir yöntemin olduğu söylenmelidir. Aslında Veyne, eleştirellik vurgusu
üzerinden, tarihin bilim olmamakla titizliğinden birşey kaybetmediğini iddia etmektedir (Veyne, a.g.e.,s.30); ancak bu
durum, yöntemsizlik vurgusu nedeniyle, tilkiler ile kirpilerin bakışında karşılaştığımız yöntem sorunlarının çözümü yönünde bir ışık sunamamaktadır. Bu nedenle Veyne’in görüşlerinin tümüyle takip edilemediğini belirtmek gerekmektedir.
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Paul Ricoeur’de Yaralı Hafıza ve Tarih Bilimi
Selami Varlık*

Aşırı değişim bir toplumun kimliği için bir tehdit olarak algılanabilir. Oysa Paul Ricoeur’e göre
değişkenlik, sadece katlanılması gereken bir zamansal diretme değil, aynı zamanda bizzat muhafazanın
gerektirdiği bir zorunluluktur. Toplumun sürekliliği hem muhafaza hem yenileşim gerektirir. Ricoeur
bu çift ihtiyacı ideoloji ve ütopya arasındaki ilişkide tespit eder. Bir yandan, toplum, ideoloji sayesinde
sabit bir kimliği oluşturur ve korur.1 İdeoloji geçmişte istikrarı temsil eder. Toplumsal kimliği olduğu
gibi muhafaza ederek güçlendirir. Bu noktada toplumsal hafıza önemli bir rol oynar. Toplumsal
düzeni sağlayarak, grubun bir bütünlük oluşturmasını, kendini bir imgede temsil etmesini mümkün
kılar.2 Böylece ideoloji hafızadan bağımsız düşünülemez. Toplum sabit imgeler vesilesiyle kimliğinin
devamlılığını idrak eder. Fakat, her ne kadar gerekli olsa da ideoloji aynı zamanda, bütüncül ve dışlayıcı
bir paradigmaya dönüşme riskini taşır.
Böylece, diğer yandan, ütopya değişimi, dönüşümü talep eder. Toplumsal tahayyülün
aracılığıyla kurulan ütopya sayesinde daha önce gerçekleşememiş veya bastırılmış potansiyeller ifşa
olma imkânı bulur. Kelime anlamıyla “yersiz” olan u-topia yeni ve çok farklı bir gelecek hayal etme
gücü verir. Ricoeur, ütopyanın da ideoloji kadar gerekli olduğunu savunur. Biri gerçeği muhafaza
eder, diğeri sorgular. Ütopyasız ideoloji aşırı korumacılığa; ideolojisiz ütopya ise bir tür tiranlığa
götürür. Karl Mannheim’a göndermede bulunarak Ricoeur “ütopik zihniyet”i eleştirir. Bu zihniyet
ütopyayı gerçeklikle desteklemez, yani bir dönemde “mevcut inanılır olanı” (le croyable disponible)
hesaba katmadan geleceği hayal etmek ister.3 Oysa, hayalin hapsi gerçeğin hapsinden beterdir; çünkü
onda gerçeğin zorluklarıyla yüzleşme imkânı yoktur. Bu yüzden yenileşim imkânı daima, toplumsal
hafızanın sağladığı devamlılık tecrübesine dayanmalıdır.
Ricoeur hafıza meselesini Hafıza, Tarih, Unutuş isimli başyapıtında uzun uzun inceler.
Toplumsal hafızayla bireysel hafıza arasındaki bağları da ele alan kitap, toplumsal kimliklerin
kırılganlıklarına da önemli bir yer verir. Hafıza, kendi kendine korunan bir miras değildir. Hafızanın
koruması gereken toplumsal kimlik üç açıdan kırılgandır. İlk olarak zamanla kurulan zor ilişkiden
dolayı insanlar değişimi bir muamma olarak deneyimleyerek, bu değişime tepki olarak, bozulmama
kaygısını korurlar. Buradan doğan tözsellik anlayışında, idem, yani aynılık fikri ipse yani kendilik
fikrinin yerini alır. Idem ve ipse kavramları Ricoeur’ün kimlik felsefesinde bireyde veya toplumda
aynılık ve farklılık ilişkisini açıklama imkânı sunar. Zamanda aynılık, süreklilik anlamını taşıyan idem
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olarak kimlik “nedir?” sorusuna cevabı temsil eder.4 Karakterin sabitliği vesilesiyle, belirli nitelikleri
taşıyan kişinin belirli bir kişi olduğunu biliriz. Ipse olarak kimlik ise “kimdir?” sorusuna cevap
oluşturan, sorumluluk taşıyan öznedir.5 Burada değişken kimliği koruyan, bir sabiteden ziyade verilen
sözdür. Oysa kırılgan yapı, kimlik yerine nelik şeklinde düşünür: ben şuyum veya buyum diyerek bir
cevheri korumaya çalışır.6 Lakin Ricoeur idem’in yerine ipse’yi savunmaz, çünkü sağlıklı bir bireysel
ve toplumsal kimlik için ikisi de gereklidir.
İkinci olarak, başkasıyla karşılaşmalar kimlik için bir tehdit duygusuna yol açar. Biyolojik
düzeyde bedenin kendini korumak için bir yabancı organizmayı tehdit olarak algılayıp dışladığı
gibi, hem bireysel hem toplumsal düzlemde, aynılık olarak algılanan kimlik başkalıktan korkar.
Toplumların da bağışıklık sistemini savunma sorunu olabilir. Son olarak, toplumsal kimlikler şiddetle
kurulur ve daha sonra bu kurucu olaylar meşrulaştırılmış şiddet olarak algılanır. Bu olaylar kimileri
için coşku, kimileri için hüsran teşkil ederler: “Aynı olaylar birileri için şan şeref demekken diğerleri
için aşağılanma anlamına gelir.”7 Tüm bu nedenlerden dolayı kırılgan bir yapıya sahip olan kimlik
kendini korumaya çalışır.
Peki kırılganlığa cevap olarak tözsel korumacılık doğru tepki değilse, “yaralı hafıza” sorunu
nasıl aşılmalıdır? Bu kırılganlıktan dolayı, toplumsal hafıza daima farklı suiistimal formlarına
maruzdur. Yazımızın ilk bölümünde engellenen hafıza, manipüle edilen hafıza ve zorunlu hafızadan
oluşan üç tür istismarı inceledikten sonra, ikinci bölümde bir hatırlama imkânı olarak tarih bilimine
başvurmanın gerekliliğini ele alacağız. Tarih çalışmaları hafıza istismarlarını düzeltme imkânı sunar.
Sözlü tanıklıklardan yazılı belgelere geçiş ikisi arasındaki hem devamlılığı hem kopukluğu temsil eder.
Arşivler üzerine çalışan tarih bilimi hafızadaki sadakat kaygısını bir hakikat arayışıyla tamamlar. Fakat
hafıza ile kurduğu ilişki basit bir sorun-çözüm bağı değildir. Üçüncü bölümde ele alacağımız gibi, tarih
biliminde geçmişin varoluşsal bir şekilde tanınması (reconnaissance) imkânı yoktur. Hafıza canlıdır,
bir tarihe, bir kültüre aidiyet boyutunu vurgular. Oysa tarih, bilimsel mesafe alanını oluşturur. Bundan
dolayı, tarihsel geçmişin yine canlı hafıza tarafından temellük edilmesi gerekir ve süreç hafızadan tarihe
gitmek yerine, döngüsel bir şekilde yeniden hafızayla tamamlanır. Böylece, pharmacon’u anımsatan
tarih hem çözüm hem sorun oluşturur.
Hafıza istismarları
John Locke, farklı deneyimlere rağmen öznenin devamlılığı sorunu bağlamında hafızaya
başvurur. Locke, Descartes’ın tözsel olan, düşüncelerinden ve uzamdan bağımsız, bir sabit düşünen
fikrini çok metafizik olmakla eleştirir. İnsan, sürekli var olan bir ben bilincinden yoksundur. Kendine
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baktığında bir Ben’i göremez, sadece tikel algılarla karşılaşır. Dolayısıyla kendiliğin sürekliliği
sadece hafıza ve hayalin mümkün kıldığı bir inançtır. İnsanlar, geçmiş eylemleri kendi eylemleri gibi
algılama imkânı sunan hafıza sayesinde tekilliklerinin farkına varırlar. Özne, şimdi ve geçmişte aynı
kişi olduğunu hafıza ile deneyimler. Fakat Ricoeur’e göre bu hafıza algısı iki soruyu cevapsız bırakır.
Bir yandan Locke’un kuramı hatırlayamama –unutma, yanlış hatırlama– sorununa yer vermez; diğer
yandan, aynılık odaklı hafıza anlayışı başkalığa yer vermez. Bu kuramda başka insana ve idem/ipse
ayrımına yer yoktur.8
Burada bizim ilgimizi çeken birinci sorundur. Ricoeur, Locke’un özellikle hafıza suiistimali
durumlarıyla yüzleşmediğini düşünür. Locke, hatırlamayı bir pasif eylem olarak algılar, oysa
aldatıcı olabilen izler geçmişin basit ve sadık kopyalarını oluşturmaz. İnsan unutur, kendini aldatır,
yanlış hatırlar veya aldatılır. Bunun için hafızada hata ve doğruluk imkânı vardır. Geçmişin sadık
ve pasif izinden oluşmayan hafıza çoğu kez yaralı durumdadır. Hatıralar, farklı suiistimallere maruz
kalmalarına izin veren dramatik bir boyuta sahiptir: onlar artık yok olmuş bir geçmişin tek varlık
modlarıdır. Hatıra “namevcut bir şeyin mevcut temsilidir”; başka bir ifadeyle daha önce var olmuş
ve şimdi mevcut olmayan bir şeyin temsilidir.9 İz temel bir paradoksu, “yok olan bir şeyin imge
olarak varlığının muammasını” oluşturur.10 Bu açıdan bakıldığında, hafıza sorununun genel olarak
Ricoeur’ün hermeneutik çalışmalarıyla bağı daha iyi anlaşılır. Metin hermeneutiğinde yazı, artık yok
olan bir yazarın izidir; psikanalizde ise semptom artık var olmayan bir olayın psişik izidir. Özellikle
metin yorumu bağlamında, yazılı metin, söylemi üretim ortamından ve yazarın niyetinden uzaklaştırır.
Yani bir iz olan yazı müessirsiz bir eserdir. Benzer şekilde hafıza meselesi Ricoeur için doğrudan
hermeneutik bir sorundur.
Kendinden kırılganlığı olan ve iz paradoksunu içeren hafıza farklı istismarlara maruz kalabilir.
Ricoeur’e göre temel sorun hafıza fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanır. “Kimi yerde
hafızanın, kimi yerdeyse unutuşun yoğun olmasından ileri gelen kaygı verici durumu görünce şaşırıp
kalıyorum”11 diyen Ricoeur, aranması gereken doğru hafızaya (juste mémoire) engel teşkil eden üç tür
hafıza suiistimalini betimler: engellenen hafıza, manipüle edilen hafıza ve zorunlu hafıza. İlk olarak
engellenen hafıza, yaralı veya hasta hafızanın tüm biçimlerini teşkil eder. Burada söz konusu olan bir
geçmiş, bir mirasın kolektif bir şekilde zorla unutturulma formlarıdır. Oysa, bireysel düzlemde bazı
olayların, aile, eğitim tarafından zorla unutturulması nasıl bilinçaltında farklı travmalara yol açıyorsa,
benzer şekilde toplumsal kimlikte de zorla susturulmuş bir geçmiş kolektif travmalara yol açar.
Ricoeur engellenen hafızanın nasıl travmatik durumlara yol açtığını Freud’cu bir terminolojiyle
tarif eder. İnsan “tekrarlamaya zorlanma” (compulsion de répétition, Wiederholungszwang) yaşar;
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yani içe attığı hatırayı farkına varmadan eylem olarak tekrar eder.12 Tekrar edilen eylem bu şekilde
unutulan anının yerine geçer ve anıyı canlandırma yerine onu tanımaya daha çok engel olur. Patoloji
ya aşırı övgü ya aşırı eleştiriye yol açar. Aslında, bu iki tür aşırılıkta olumlanan veya yadsınan aynı
tür hafızadır: tekrarlama-hafıza (mémoire-répétition). Freud’un ifadesiyle bu hafıza türü geçmişi
patolojik bir şekilde tekrar ederek içine kapanır. Bu şekilde zorunlu bir tekrarlama eylemi, şimdiki
zamanın geçmişle barışmasını sağlayacak gerçek hatırayı bastırır ve onun yerine geçer. Bu tür hafıza
fazlalıklarında her ne kadar geçmiş anılmış gibi görünse de aslında tekrarlama gerçek hatırlamaya
engel olur. Geçmişin övülmesi veya unutturulması bir saplantı haline dönüştüğünde, bu tekrarlamahafıza devreye girer. İster idealleştirilsin ister nefret odağı olsun, sorun aslında aynıdır: “Birilerinin
marazi bir keyifle beslediği, başkalarının vicdan azabıyla kaçtığı şey yine hafıza-tekrarlamadır. Birileri
içine dalmayı sever, diğerleriyse kendilerini yutmasından korkar. Ancak her iki taraf da aynı eleştiri
eksikliğinden muzdariptir; Freud’un hatırlama çalışması dediği şeye geçemezler.”13 Her iki durumda
da karşı çıkılan, aslında eleştirel yaklaşımdır.
Oysa doğru hafıza vesilesiyle kimliğin kendini tanıyabilmesi için içe atılarak bastırılanla
buluşma gereklidir. Ricoeur, ısrarla bu noktada bireyde bulunan bu tür sorunların toplumlar için de
geçerli olduğunu savunur. Her ikisinde de aynı hafıza manipülasyonları söz konusudur. Eski şan ve
şöhretin kaybedilmesinin yol açtığı travmalar ve aşağılanmalar bir tür yaralı hafızaya neden olur. Buna
tepki olarak geçmiş sürekli tekrar edilir, yüceltilir. Bu yüceltme travmatik durumun aşılmadığının
işaretlerindendir. Fakat toplumsal düzlemde terapi imkânı bireysel terapiden daha zordur; çünkü burada
bir terapistle psikanalitik bir çalışma gerçekleştirme imkânı yoktur. Önemli olan hatırlamanın aktif bir
eylem olduğunu anlayıp bu yönde gayret etmektir.14 Yani hatırlama bir faaliyet, bir gayret gerektirir.
Ricoeur’ün Bergson’a başvurarak tekrarlama-hafızaya karşı savunduğu hafıza türü anı-hafızadır
(mémoire-souvenir), veya Freud’un ifadesiyle hatırlamadır (remémoration). Ricoeur bu hatırlamanın
temel iki özelliğinin altını çizer. İlk olarak, mneme-anamnesis farkına değinerek hatırlamanın aktif bir
eylem olduğunu savunur. Platon’da mneme, pathos’tan ibaret olan pasif bir çağırışım içerir. Bu açıdan,
hatıra duyunun pasif bir kaydıdır, bir resimdir. Diğer taraftan, anımsama (anamnesis) izi canlandırma
gücüne sahip olan ruhun aktif bir faaliyetidir. Anamnesis, izi bırakan nesne artık yokken, onu hatırlama
gücüne işaret eder.15 Dolayısıyla, Ricoeur için, hatırlama pasif bir akla gelme değil, aktif bir aramadır.
Hatırlama daima gayret, çalışma, araştırma gerektirir, kendinden olan bir şey değildir. Başka bir
ifadeyle, geçmiş varlığını kendiliğinden hafıza sayesinde sürdürmez.
İkinci olarak, manipüle edilen hafızada, belirli bir görüş veya anlayış, toplumsal kimliğin ilkel
ve kurucu olaylarına müdahale ederek meşrulaştırılır. Toplumsal kimlik birtakım seleksiyonlarla bazı
hatıraları öne çıkararak yeni kimlik öyküleri oluşturur. “Hafızanın ideolojisini mümkün kılan, öykünün
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şekillenme sürecinin sunduğu varyasyon imkanlarıdır,” der Ricoeur.16 Öykünün olay örgüsü, seçilen
unsurlar, kurulan bağlar ve doldurulan boşluklar vesilesiyle yeniden yazılır. Aynı tartışılmaz olaylar
arasındaki bağların farklı kurulması farklı öyküleri anlatma imkânı sunar. Öykülerdeki tercih, ayıklama
imkânı aynı zamanda bir manipülasyon imkânı da sağlar. Özellikle olumlu veya olumsuz unsurlar öne
çekilip tüm anlatı onlara göre yeniden kurgulanabilir. Dolayısıyla her ne kadar öyküleştirme kimlik
için şart olsa da aynı zamanda seleksiyondan dolayı bir risk oluşturur. Çünkü toplumu, değişmez
ve anlatılamaz bir sabit kimliğe kapatma riski mevcuttur. Kurucu olayların ağırlığı kimliği başka
şekilde anlatmaya engel olur. Son olarak, zorunlu hafıza, ilk iki formu teşkil eden engellemenin ve
manipülasyonun resmi ve kurumsal boyutunu oluşturur. Burada zorla diretilen hafıza, okullarla,
bayram ve ritüellerle resmileştirilir. Bu son formu Ricoeur özellikle, toplu suç olaylarında mağdurların
sesini duyurma gerekliğini savunan “hafıza ödevi” (devoir de mémoire) kavramı bağlamında ele alır.17
Hafıza istismarlarının yol açtığı temel sorun hem bireyin hem toplumun kendini anlatma
imkanından mahrum bırakılmasıdır. Öyküleşmedeki seçici boyut aynı zamanda bir unutturma stratejisini
oluşturur. Anlatısal boyuttan dolayı hafıza suiistimalleri aynı zamanda unutuş suiistimallerini oluşturur,
çünkü “Eksiltmeler yaparak, vurguların yerini değiştirerek, eylemcileri ve aynı zamanda eylemi farklı
şekilde biçimlendirerek, her zaman farklı anlatılar kurabiliriz.”18 Güç merkezleri, bu “olay örgüleme”yi
(mise en intrigue) kontrol ederek kanonik bir anlatı kurduklarında anlatı kaynağı tuzağa dönüşür.
Bu şekilde toplumun bireyleri “kendilerini anlatma konusundaki kökensel kudretlerinden yoksun”
bırakılırlar.19 Dolayısıyla hatırlamanın yolu olarak, aydınlanmanın “Sapere aude” sözünü anımsatan
bir “Cesaret et, anlatıyı kendin kur” gereklidir. Yani güç dengesizliklerinden dolayı insanlar kendi
öykülerini anlatma imkânından mahrum olur.
Tarih Biliminin Gerekliliği
Bir toplumun kendini anlatabilmesi için hafıza istismarları tarih bilimine ihtiyaç duyar.
Hafızanın karşılaştığı bu sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, tarih bilimi bir çözüm imkânı olarak
gözükür. Geçmişi inceleme bilimi olarak tarih unutulanı veya bastırılanı yeniden gün ışığına çıkarma
imkânı sunabilir. Bu yüzden, hatırlama faaliyetine katkıda bulunur. Ricoeur iki kavramı, genel olarak
sık sık başvurduğu aidiyet (appartenance) ve mesafeleşme (distanciation) gerilimi bağlamında ele
alır.20 Hafızada varoluşsal aidiyet, inanç boyutu ön plandayken, tarih biliminde epistemolojik mesafe
ve eleştiri belirleyicidir. Bu şekilde hafıza ve tarih arasındaki fark önanlama ve açıklama ikiliğine
tekabül eder. Ricoeur’e göre üç aşamadan oluşan hermeneutik yayın (arc herméneutique) ilk aşaması
önanlamadır, yani bir nesne ile zaten kurulmuş olan varoluşsal ve tarihsel bağdır. İkinci olarak açıklama
yöntemsel ve eleştirel mesafeye yol açar. Son olarak temellük, canlı bir şekilde yeniden sahiplenmeyi
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sağlar. Hafıza her şeyden önce anılara ve oluşturdukları kişisel veya toplumsal kimliğe sadakat (fidélité)
ister; oysa bir bilim olarak tarihin doğrulayıcı bir kaygısı mevcuttur, onun temel gayesi hakikattir
(vérité). Tarih “canlı deneyime, kolektif hafızanın canlı deneyimine mesafelidir”.21 Bir açıdan hafıza
tarihe göre birincildir çünkü tarih bilimi hafızanın taşıdığı tanıklıklara tabidir. “Şimdiki zaman ile
geçmiş arasındaki temsil ilişkisi sorunsalının bekçisi” olan, hafıza tarihin ana rahmidir.22 Fakat başka
açıdan özerkleşen tarih hafızaya karşı gelmeyi, farklı ve zıt tanıklıkları yargılayarak değerlendirmeyi
bilir ve bu şekilde yanlış hafızaları eleştirme imkânı taşır.
Lakin her hâlükârda hakikatsiz sadakat olamayacağı için, hafızayı tarihle yüzleştirmek gerekir.23
Nesnelleştirici olan tarih, tikel hafızaları dengeleme, yatıştırma imkânı sağlar. Yaklaşımı duygusal değil
de bilimsel olduğu için “barışık hafıza”ya (mémoire pacifiée) ulaşmaya yardımcı olur.24 Tarih biliminin
her tür göreceliğe karşı bir nesnellik amacı olması gerekir. Mutlak bir nesnellik mümkün olmasa
da bir “olasılık mantığıyla” (logique de probabilité) hakikate elinden geldiği kadar yaklaşmalıdır.25
Bu şekilde, her şeyden önce tarih bilimi geçmişin güvenilir bir temsilini inşa etmelidir. Bu hakikat
talebi sayesinde tarih hafızanın yanlış hatırlamalarına direnir, onlarla çatışmaya girer.26 Tarih hafıza
olgusundan tamamen bağımsız olduğu için bir bilim olarak işlev görür. Bu bağlamda, bilimsel bir
disiplin olarak tarihin hafıza karşısında eleştirel bir işlevi olması, tam olarak hafıza yaralarına yardımcı
olur, çünkü istismarla düzeltilme imkânı bulur.
Kaynakları inceleyerek, doğruyu yanlıştan ayıran tarihin ana malzemesi yazılı izlerdir. O da tıpkı
hafıza gibi geçmişin izleri üzerine çalışır. Ricoeur üç tür izi ele alır: nöronal bilimlerde bulduğumuz
kortikal izler (kabuk), psişik izler (duyusal ve duygusal izler) ve tarihin ana malzemesini oluşturan
belgesel izler, yani kişisel ve kamusal arşivler. Fakat tarihin epistemolojik mesafe oluşturmasının
nedeni onun temel malzemesinin yazılı belgelerden oluşmasıdır. Tarihyazımı tam olarak arşivlerle,
yani sözlü tanıklıklardan yazıya geçişle başlar. Oysa, toplumsal ve kişisel hafıza sözlü tanıklıklara ve
bunların oluşturdukları yaşam dünyasına dayanır. Olayı bizzat yaşayan ve hatırlayan kişi “Oradaydım”
der, gördüğünü, duyduğunu anlatır. Yani şahit sorana hatırladıklarını anlatmaya hazır olduğu için,
tanıklık, bu beyan edici hafızaya anlatısal bir devamlılık kazandırır.27 Oysa arşive geçişle, yazılı
belge artık hafızaya ihtiyaç duymayan bir özerklik kazanır. Tıpkı yazılı metnin yazarın niyetinden
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uzaklaştığı gibi, belge devrimiyle söylemler olayları yaşayan ve anlatanlardan uzaklaşır. Bu şekilde,
yazı tam olarak tarihin hafızadan kopmasını temsil eder. Belgesel delil vesilesiyle, tarih hafızanın
taşıdığı tanıklıkları sorgular. Tarihle hafızadaki inanç boyutu krize girer. Lakin amaç hafızayı yok
etmek değil, iyileşmesini sağlamaktır, çünkü bu şekilde yanlış hatırlamaya engel olunur.28
Michel de Certeau’yu takip ederek Ricoeur tarih bilimini, baştan sona kadar yazısal boyuta
bağlı kalan üç ayrı aşama açısından ele alır.29 Tanıklıkların belgelere dönüşmesinden oluşan arşivlerin
incelenmesi ilk adımı teşkil eder. Arşivleme aşaması izlerin nesnelleştirilmesinden oluşur. İkinci
aşamada tarihçi açıklama/anlama sorunuyla yüzleşir. Dilthey bu iki işlevi ayırırken, Ricoeur bunları
birlikte düşünür ve her ikisini de “neden” sorusuna cevap arayışı olarak ele alır. Bu ikinci aşama farklı
arşivlerin anlamlı, düzenli dizilere dönüştükleri aşamadır. Bu şekilde olaylar ekonomik, siyasi, dini
nedensellik zincirleri bağlamında anlam kazanır. Ricoeur, tarihçinin tikel hadiselere mi yoksa uzun
sürelere mi yoğunlaşması gerektiğini sorununa katkı olarak “ölçek farklılaşması” (variation d’échelle)
yaklaşımını önerir. Bu ikinci aşamada, tarih bilimi daha çok özerlik ve bilimsellik kazanır, çünkü
arşivin bilimsel değeri açıklayıcı gücündedir.
Tarihsel temsilden oluşan üçüncü aşamada, yazı meselesi tekrar karşımıza çıkar, fakat bu sefer
konu tarihçinin kendi yazılarıdır. Bu son adım tarihçinin yazılarıyla geçmişi nasıl temsil edeceğini
ilgilendirir. Tarih hakikat sorunuyla tam olarak bu son aşamada yüzleşir. Mesele geçmişin yazıya
dökülmesidir. Burada Ricoeur “temsil gücü” (représentance) kuramını geliştirir.30 Yani tarih metni,
geçmiş olayın bir kopyasını sunmaz. Onda daima yeniden bir inşa mevcuttur çünkü geçmiş olaylar
daima öyküleştirilmiş bir şekilde yazıya dökülür. Ricoeur’e göre tarihin öyküselleştirilerek yazılması,
daha önce gördüğümüz gibi, birtakım tercihlere, ayıklamalara yol açar. Tarihyazımın nesnesi yazıya
geçmeden önce tüm tutarlığını kazanmış olan ve ikincil olarak metinleşen bir nesne değildir. Olay,
öyküleşerek ve metinleşerek şekillenir. Tarihin bu özelliği Ricoeur’ün Zaman ve Anlatı kitabından
öyküsel bilinçte yankı bulur. Yani öyküselleştirme öznenin tarihsel bilincinin adeta a priori formunu
oluşturur. Oysa tarih yazımının öyküsel yapısı aynı geçmiş olayları daima farklı şekillerde anlatma
imkânı sunar. Bu şekilde oluşmuş ve ezberlenmiş yanlış öyküler başka öykülerle yüzleşerek tarih
tarafından sınanır. Kaldı ki Ricoeur’e göre geçmişini öykü formunda yeniden keşfeden toplumun
kimliği zaten öyküsel bir yapıya sahiptir, sabit değil, değişkendir.
Tanımanın İmkânı ve Geçmişi Temellük Etme
Bu şekilde, doğru hafızaya ulaşmak için tarih gereklidir. Peki yeterli midir? Ricoeur’e göre,
hafızaya yardımcı olsa da tarih hiçbir zaman onun yerine geçemez. Hafızasız tarih daima eksik kalır.
Tarihte özellikle hafızanın canlı ve varoluşsal boyutu eksiktir. Yazısal belgelere dayanan tarihyazımının
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bu eksikliğini Ricoeur, Platon’un Phaidros’da yazılı söyleme yaptığı eleştiriyle resmeder. Yazı, hafıza
için çift anlamı olan pharmakondur: Hem düzeltici ve bilgilendirici olması hasebiyle ilaçtır, hem de
doğrudan hatırlama imkânı sunmadığı için zehirdir. Sokrates’e göre yazı aslında hem hatırlamaya hem
bilgiye engeldir çünkü gerçek bilgi yerine sadece dondurulmuş bir kopyasını sunar. Böylece aktif ve
varoluşsal bir anımsama imkânı oluşturmaz. Yazılı metin hakikat algısını iç bir deneyim yerine nakli bir
sürece indirger. Hafıza ile tarih arasındaki bu farkı Ricoeur tanıma (reconnaissance) kavramıyla açıklar.
Tarih hakikat peşindedir fakat geçmişi nesneleşmiş yazılı izlerle incelemesi tanımanın gerçekleşmesini
imkânsız kılar. Tarihte hiçbir zaman, hafızada olduğu gibi, olayla içeriden buluşma olmaz. Ricoeur bu
duyguya tanımanın getirdiği “küçük mucize” der. İnsan, aradığı bir hatırayı bulduğunda, geçmişle göz
göze gelerek onu tanıdığında bir mutluluk hisseder, tıpkı çok uzun zamandır göremediği bir arkadaşını
tesadüfen eski bir fotoğrafta gördüğünde, çığlık atarak “Evet, bu o!” deyip sevinmesi gibi.31 Oysa bu
tanımanın sevincinin tarihte dengi yoktur.
Lakin eleştirilerine rağmen Platon yazının gerekliliğine de değinir. Kaldı ki diyalog tarzında
da olsa kendisi de yazı yazmıştır. Yazılar tamamen olumsuz olmayıp, aynı zamanda yeniden hatırlama
imkânı da sunabilir. Yaşlılığın getirdiği unutkanlıkla veya filozofun peşinden gelen nesiller için
yazdıkları çok faydalı olabilir. Sonuçta hem sözlü diyalog hem yazılı metin unutuşa karşı engel oluşturur.
Böylece tarihte tanıma olmasa da tarihsel çalışmalar doğru bir tanımaya vesile olur. Tarih hafızaya
yardımcı olur, onu düzeltir, gerekirse eleştirir, ama onun geçmişi temellük ederek bir toplumsal kimlik
oluşturma görevini üstelenemez. Bunun için hafıza, geçmiş tarihi sahiplenmelidir. Tarih, geçmişi inşa
eder ve hafıza istismarlarını düzeltir, fakat doğru hafızanın oluşması için, tarihin tespit ettiklerini
sahiplenmek hafızanın görevidir. Bu şekilde süreç, hafızadan tarihe, tarihten de hafızaya gider.
Netice olarak, Ricoeur’e göre hafıza ile tarih arasında, önceliğin hangisinde olduğuna karar
vermeyi imkânsız kılan, gerçek bir gerilim mevcuttur. Bu “karara bağlanamazlık” durumunda32 bir
yandan tarih birincil gibi gözükür çünkü hafıza da onun nesnelerinin arasında bir nesnedir. Bu şekilde
tarih bilimi hafızayı ve hafızanın hatırlaması gereken içerikleri inceler. Bu teze göre hafıza, sadece
tarihin bir alanı olduğu için, tarih bilimi aynı zamanda hafızanın tarihini inceler. Hafızanın tarihi de
hafızanın aktarılmasının tarihi olarak, zaman akışında nasıl devamlılığını sürdürdüğünü araştırır. Fakat
diğer yandan, hafıza daima bu tarihin içinde yok olma eğilimine direnen bir boyut içerir. Bu açıdan, bir
önceki durumun tersine, öncelik hafızadadır. Hafıza tarihin bir nesnesine dönüşmek yerine, edebiyat
vesilesiyle hafızanın kendisi tarihselleşir. Bunun örneği, 19. yy. edebiyatının, İngiltere’de yaşanan
“hafıza buhranına” tanıklık etmesidir. Hafızanın tarihselleşmesiyle, tarihin bölümlendirmeleri (“uzun
XIX. yüzyıl”) hafıza krizlerinin farklı aşamalarıyla örtüşür. Hafızanın akışını anlatan tüm edebi yapıtlar
–öyküler, şiirler, romanlar, denemeler, vb.– hafızanın evrelerini akledilir kılar. Bu şekilde hafıza krizi
ile tarihsel kriz, metinsel mekânda buluşur, çünkü edebiyat “inanılmaz bir aydınlatma, ayrıştırma,

31 Ricoeur, Hafıza, s. 544.
32 Ricoeur, Hafıza, s. 429.

34

hatta kuramlaştırma gücüne sahip bir söz, retorik ve poetika laboratuvarı” oluşturur.33 Yazılı tarihten
canlı hafızaya geçiş, tarihin ve hafızanın farklı evrelerine tanıklık eden edebi, entelektüel ve kültürel
metinlerin okunması, yorumlanması ve sahiplenmesiyle gerçekleşir.
Bu şekilde, hafıza ile tarih arasındaki bu gerilim, felce uğratan bir aporia’dan ziyade,
doğurgan bir diyalektik ilişki oluşturma imkânı taşır. Genel olarak Ricoeur’ün çatışma kuramında
olduğu gibi, verimli olan, bu karar verilemezliğin kendisidir. İkiliğin her iki kutbu daima diğerini
dengeler. Hafızanın tarihi ve hafızanın tarihselleşmesi arasındaki diyalektik gerilim vesilesiyle iki uç
tavra engel olunur: bir taraftan, hafızanın tarihin basit bir nesnesine dönüşmesi ve tanıma mucizesinin
imkânsız hale gelmesi, diğer taraftan hafızanın, tarihi bastırarak her tür manipülasyon ve istismar
risklerine engel olamaması. Başka bir ifadeyle, hatırlama sevinci için hafıza daima gereklidir, doğru
şekilde hatırlama için ise tarih gereklidir. Nesnenin kendisiyle buluşma gerekliğinden dolayı Ricoeur
bir taraftan hafızanın fenomenolojisinden, diğer taraftan tarihin epistemolojisinden bahseder.34 Yani
ilki deneyimsel diğeri nesneldir. Oysa, fenomenolojik yaklaşımla epistemolojik kaygıyı buluşturacak
olan hermeneutiktir: “Bu noktada fenomenoloji, bir biçimde hafızanın tarihsel metnini oluşturan
kültürel sınır figürlerini göz önünde tutan yorumbilgisel düzeye yükselmelidir”.35 Unutulmuş geçmişle
fenomenolojik buluşmanın gerçekleşmesi için tarihin kazandırdığı epistemolojik içerik hermeneutik
bir perspektifle yorumlanmalı ve sahiplenilmelidir.
Bu hermeneutik yaklaşım, okumayla başlar. Yazılı bilimsel metinlerden farklı olarak, öyküler
yeniden sözlü boyuta vurguda bulunur. Oysa, tarihyazımı yazılar üzerine çalışarak yazılı metinler
üretirken, temellük aşamasında artık okuma eylemi merkezdedir. Yani tarih biliminin arşivlerinde
sözlü tanıklıktan yazıya, geçmişi sahiplenmede de yazılı eserlerden yeniden canlı algıya geçiş
sağlanır. Temellük ve okuma boyutuna Ricoeur başyapıtında doğrudan değinmez, daha sonra yazdığı
çok yakın başlıklı bir yazıda meseleyi ele alır. Bundan dolayı canlı ve sözlü hafıza, tarihin sadece
ana rahmi değil, aynı zamanda “tarihsel geçmişin yeniden sahiplenme” imkanını oluşturur.36 Böylece
iki kavram arasındaki bağ çizgisel değil döngüseldir. Hafıza, sürecin hem başında hem sonunda yer
alır: Yazıya geçiş açısından tarihin rahmi olarak sürecin başındadır, tarih çalışmalarında aktarılan
geçmişin yeniden sahiplenilmesi yolu olarak sürecin sonunda yer alır. Sahiplenmenin hafıza tarafından
gerçekleştirilmesinin nedeni onda tanıma imkânı bulunmasıdır.37
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Sonuç
Hatırlama, tarih vesilesiyle gerçekleşen aktif bir faaliyettir. Fakat mesele sadece hatırlamak
değil, geçmişi doğru şekilde hatırlamaktır. Mutlu hafıza imkânı geçmişe sadakat imkanından doğar.
Hafızadaki bu aktif boyutla doğruluk arayışı arasındaki bağı Ricoeur iki kavramla açıklar: “Hakikatle
ilgili” (véritative) boyut ve “hafızanın işletilmesi” (exercice de la mémoire).38 Hem doğru hatıra geçmiş
olayla uyumlu olan hatıradır. Yani hatıranın geçmişi tanımayı sağlayan kognitif bir iddiası bulunur.
Hem de hafıza, geçmişin izinin pasif bir kabulünden ziyade, gerçekleştirilen bir eylemdir, bir çabadır.
Hafızanın bu çift –hem kognitif hem pragmatik– boyutunu Ricoeur’ün genel olarak homme capable,
“yapabilen insan” kuramı bağlamında okumak gerekir. Fakat faaliyet, tarih bilimi ile sınırlı değildir.
Ricoeur’ün ifadesinin işaret ettiği gibi hafızanın kendisi işletilmelidir. Çünkü nihai olarak unutulmuş
geçmişle buluşma sevinci, tarih bilimiyle değil, hafızanın anıyı tanımasıyla gerçekleşir. İnsan veya
toplum o zaman “mutlu hafızaya” ulaşır ve kimliğiyle tam olarak barışır. Bunun için de bu geçmişin
izlerini taşıyan eserler sürekli yorumlanmalı ve temellük edilmelidir.
Tarih bilimi ise bu mutluluğun “doğru hafıza” bağlamında deneyimlenmesini sağlar, yani
doğru şekilde hatırlamaya ve mutlu olmaya katkıda bulunur. Böylece tarih bilimi özellikle eleştirel
boyut için gereklidir çünkü şimdiki zamanla geçmiş arasında bir ayrım yapma kapasitesine sahiptir.
Belgesel tarihin nesneleştirici boyutu sayesinde, anı-hafıza geçmişle mesafeli ve eleştirel bir bağ kurar.
Oysa bu eleştiri, hafıza istismarında geçmişin yadsınmasından çok farklı bir biçimde, tarih biliminin
nesnelliğine dayanmalıdır. Geçmiş olayların veya kuramların sağlam bilgisi eleştirel mesafenin
zeminini oluşturur. Yani tanımanın kognitif boyutu yetersiz olsa da süreç kesinlikle geçmişin sağlam
bilgisiyle başlar. Sonuç olarak, yaralı hafızanın mutlu bir hafızaya dönüşmesini, Ricoeur’e göre iki
koşula bağlayabiliriz: 1- Aktif, bilimsel ve eleştirel bir arayışın gerekliliği; 2- Bu yolla elde edilen
bilgilerin hermeneutik yaklaşımla temellük edilmesi, içselleştirilmesi. Unutulmuş veya unutturulmuş
tarihle yeniden buluşma –veya Ricoeur’ün ifadesiyle onu tanıma– hem aktif bir arayış çabasını hem de
bu şekilde keşfedilen bilgilerin hermeneutik bir şekilde sahiplenilmesini gerektirmektedir.
Peki bu tespitlerin çağdaş Türkiye için bir anlamı olabilir mi? Paul Ricoeur’de hafıza üzerine
çalışmalara imza atan Olivier Abel,39 “yaralı hafıza” ifadesini Türkiye tarihi bağlamında kullanır. Abel,
Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete geçişin bir toplumsal hafıza yarasına yol açtığını savunur.
Bu değişimin ve ardından gelişen sürecin travmatik boyutunu vurgulayan Abel, Hilafetin kaldırılmasını
bir tür “baba katli”ne (parricide) benzetir.40 Tek tip vatandaş modelini amaçlayan ulus-devlete geçiş,
alfabe, takvim, medeni kanun, giyim kodlar gibi farklı konularda çok derin değişimlere yol açmıştır.41

38 Ricoeur, Hafıza, s. 74.
39 Bkz. Olivier Abel, La juste mémoire : lectures autour de Paul Ricœur, Paris: Labor et Fides, 2006.
40 Olivier Abel, “La mémoire blessée,” (Yaralı hafıza) Le Pardon : briser la dette et l’oubli, O. Abel (yay.) Paris: Autrement,

1991, s. 158-169. http://usagespublicsdupasse.ehess.fr/la-memoire-blessee 09-01-20.

41 Olivier Abel, “Le conflit des mémoires. Débris ottomans et Turquie contemporaine” (Hafızalar Çatışması. Osmanlı

Kalıntıları ve Çağdaş Türkiye), Esprit, 2001 no 1, s. 131, 124-139.

36

Abel’e göre, yeni bir resmî kimliğin oluşumu ortak hafızayı heterojen öğelerinden arındırarak,
toplumda bir hafıza kaybına (amnésie) yol açan radikal bir “kökünden sökmeye” (déracinement) neden
olmuştur. Fakat bunları yazarken amacının kurulan Cumhuriyeti eleştirmek olmadığını yazan filozof,
olayları bir beka mücadelesi olarak sunar: “Batı Avrupa’nın güçlü ülkelerinin varisleri olan bizler,
hiçbir zaman unutmamalıyız ki, ne olduğunu anlamaya çalışmadan Türkiye’yi yok etmeye çalıştık.”42
Amacı, Cumhuriyetin sorumluluğunu vurgulamaktan ziyade, bu tür köklü değişimlerin ve onlara eşlik
eden eski şanın kaybı duygularının yol açtığı hafıza yaralarının altını çizmektir.
Ricoeur’ün hafıza anlayışıyla kurulan bu bağ ayrıca tartışılabilir. Kaldı ki “hafıza ödevi”
(devoir de mémoire) ifadesi, özellikle İkinci Dünya Savaşı bağlamında, trajik bir tarihsel olayı ve
mağdurlarını hatırlayarak tekrar gerçekleşmesine engel olmaya göndermede bulunur. Yani bu kuramlar
özellikle Avrupa ve Fransa tarihiyle alakalıdır. Fakat Ricoeur’ün, özellikle tortulaşma (sédimentation)
ve yenileşim (innovation) diyalektiği bağlamında, geçmişten ve gelenekten kopmamaya verdiği önem
makul gözükür. Yenilik bir şekilde geçmişin imkânları doğrultusunda gerçekleşir. Bu yüzden hafızayla
ilgili sonuçlarını çok daha geniş bir perspektifte ele almak mümkündür. Bizim için önemli olan,
tartışılmaları gerekse de bu tespitlerin tarih ve hafıza ilişkisini felsefi bir sorun olarak ele almalarıdır.
Yani Ricoeur, hatırlamanın pasif bir duygusallıktan ibaret olmadığını, aktif bir faaliyet ve gayret
gerektirdiğini, ama aynı zamanda eserler temellük edilmedikçe tarih bilimiyle ele edilen bilgilerin
yetersiz olduğunu gösterir. Geçmişi doğru şekilde hatırlama meselesine felsefi bir boyut kazandırması
oldukça önemlidir; çünkü unutulan sadece olgu ve olaylardan oluşmaz, aynı zamanda felsefi teorileri
de kapsar: “Augustinus’un İtiraflar’ında okuduğumuz gibi hafızanın sarayları olayların anısından,
dilbilgisi kurallarından, retorik örneklerden ibaret değildir; bu saraylarda kuramlar da korunur.”43 Bu
durumda, eğer hafıza daima bir faaliyet, bir praxis işi ise, mesele aynı zamanda hatırlanan bu teorileri
bugün kullanabilmektir.44
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Tarihçilik Eğitimi ve Türkiye’deki Durum
Ahmet ŞİMŞEK* & Sibel YALI**

Özet
Bu çalışmada, dünya sıralamasında dereceye giren tarih lisans programları baz alınmış ve tarih
bölümlerinde öğrencilere sunulan zorunlu ve seçmeli derslerin tarihçilik eğitimi açısından bir
incelemesi yapılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen veriler, global çerçevede öğrencilerin tarih
lisans programlarını tercih etme kriterleri ve programdan mezun olanların çalışma alanları üzerine
genel bir değerlendirme yapabilme olanağı sunmuştur. Çalışmaya veri sağlaması bakımından
Amerikan Tarihçiler Birliği (AHA) güncel raporları, Times Yükseköğretim Dünya Üniversiteleri ve
URAP Sıralama Sistemi ile YÖK Atlas 2019 verilerinden yararlanılmıştır. Müfredatlarında yer alan
zorunlu ve seçmeli dersler konusunda bilgi almak amacıyla önde gelen üniversitelerin tarih ders
programları incelenmiştir. Araştırma neticesinde, Batı’da (ABD ve İngiltere) sosyal bilimler alanında
özellikle tarih bölümlerini tercihte ciddi bir azalma yaşanırken, Türkiye’de bu grafiğin tam tersi bir
trend izlediği görülmüştür. Bununla birlikte, gerek Türkiye’de gerek Batı’da önde gelen üniversitelerin
tarih programlarının tercih edilmesinde bir düşüş olmadığı saptanmıştır. Araştırma neticesinde
tarihçilik eğitimini kazandırması için, metodoloji, tarihyazım, disiplinlerarasılık, bilimsel araştırma
ve etik, sosyal bilimler felsefeleri ve istatistik ve veri madenciliği gibi derslerin Türk üniversiteleri
tarih bölümlerinin programlarında yeterince yer bulmadığı sonucuna varılmıştır. Bütün bu gelişmeler
ışığında (i) Türkiye’de tarih bölümlerinde okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin tarihçilik eğitimi
bağlamında Batı’ya kıyasla zayıf ve sınırlı kaldığı, (ii) Batı’da tarih bölümlerinden mezun olanların
çalışma olanaklarının ülkemize kıyasla fazlasıyla geniş olduğu ve (iii) Bu durumun Batıda tarih
bölümlerinde verilen hem tarihçilik hem de iş dünyasında gerekli olabilecek becerilerle yakinen ilişkili
olduğu gözlenmiştir.

Giriş
Tarih, insan psikolojisi ile bağlantılı olarak insana dair duyguların, tutum ve davranışların,
tecrübelerin ve daha pek çok unsurun anlaşılabileceği bir alan olarak görülebilir. Nihayetinde tarih
alanına nüfus etmek istediğimizde kaçınılmaz olarak felsefe, hukuk, siyaset, kamu yönetimi, edebiyat,
psikoloji, din gibi alanlarla karşılaşıyoruz. Hatta tıp, fizik, kimya, biyoloji, istatistik, matematik gibi
alanların dahi sınırlarına giriyoruz. Günümüzde bu alanlara büyük veri ve yapay zeka alanlarının da
eklendiğini görmekteyiz. Konuyu akademik tarihçilik açısından sınırladığımızda tarihin, tutarsızlık
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ve çelişkilerle yüklü karmaşık bir sorunsallaştırma alanı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu alanı
hem problemin yaratıldığı, hem de çıkış yolunun arandığı bir labirent olarak da tanımlayabiliriz.
Bu çerçevede düşünüldüğünde tarih, hem bilim, hem sanat olma altyapısını kendi donanımında
barındırıyor. Bu nedenle, ‘tarih’ geçmişte kalanlardan/olanlardan ziyade içinde yaşadığımız döneme
dair ya da gelecekte ne olacağına ilişkin bir merakın izinden bir labirente giriş. Tarih, bu merakın
saptadığı, yarattığı, varsaydığı ya da inşa ettiği izler üzerinden yapılan zihinsel bir yolculuk. Bu
yolculuk doğası itibariyle bu yolculuğu deneyimleyen her birey tarafından farklı olarak tanımlanacak
ve tartışmaya açılacak.
Bu çalışmada önce tarihçilik eğitiminden neyi kastettiğimiz kısaca ortaya konarak, akademik
sıralamada dünyaca başarılı bazı ülke üniversitelerinde ve Türkiye’de bu eğitimin nasıl gerçekleştiği,
tarih bölümlerinin lisans ve lisansüstü program içerikleri üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla,
Türkiye’deki tarih bölümlerinde verilen tarihçilik eğitiminin sorgulanarak, çözüm için bazı önerilerde
bulunması amaçlanmıştır.
Bilindiği gibi tarihçilik, 19. Yüzyılda özellikle Almanya ve Fransa’da, modern araştırma
yöntemleriyle yapılan çalışmalarla bir meslek olarak ortaya çıktı. Üniversitelerin modern yapılanma
sürecinde tarih kürsülerinin kurulmasıyla bu “mesleki hüviyet” kazanma durumu daha da netleşti.
Almanya’da Berlin Üniversitesinde Leopold von Ranke’nin tarih disiplininin kurması, akademik
hayatın bir parçası olmasında başlangıç teşkil etti. Ranke’nin, kanıt, objektivizm ve filolojik çözümleme
üzerinden biçimlenen yöntem vurgusu, zaman içinde çokça tartışılsa da tarihçiler arasında genel
olarak kabul gördü. Bu süreç başta Batıdaki milletlerin uluslaşmasına rast geldiği için resmi arşivlerin,
birer “asıl kaynak merkezi” olarak kabul edilme eğilimini ortaya çıkardı. Bu da ülkelerin resmi tarih
yazıcılıklarını belirginleştirdi.
Alman Tarihselci Okulun hermenotik, Fransız Annales Okulunun disiplinlerarasılık
vurgularıyla tarihçilerin kullandıkları yöntemler zamanla çeşitlendi. Soğuk savaş döneminde Amerikan
Bölge Çalışmaları, 1960-70’lerde Avrupamerkezciliğe yönelik getirilen kökten, haklı eleştirileri
besleyen Bağımlılık Okulu, yine 1960’lardan itibaren hakikatin metinle temsiline ilişkin yöneltilen
eleştirilerden beslenen Post-modern paradigma ile bugün oldukça zengin bir noktaya gelen tarihçiliğe
karşın, bunun eğitiminin 19. Yüzyılda kürsü kurulurken etkili olan unsurlar sebebiyle üniversitelerdeki
tarih bölümleri üzerinden daha konservatif planlandığı söylenebilir. Bu açıdan bugün için Türkiye ve
dünya tarihçiliğine hala yön verdiğini düşündüğümüz ABD ve İngiltere’nin köklü üniversitelerinden
akademik başarıda sıralamaya giren tarih bölümlerine bakmak perspektifimizi genişletecektir.
ABD’de Tarihe Yönelim ve Tarihçilik Eğitimi
İlk olarak ABD’deki tarihçiliğe yönelim durumunu genel olarak anlamak adına, Amerikan Tarih
Derneği (American Historical Association- AHA) tarafından 2018 yılında hazırlanan bir rapora göre,
Tarih bölümlerinin tercih edilme bağlamında, tabiri caizse bir anlamda “buharlaşmakta” olduğunu
bulguluyor. Gerçi bu durumun sadece tarih alanıyla ilgili olduğunu söylemek de yanlış olur.
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ABD Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’ne göre, ülke genelindeki tüm üniversitelerdeki
toplam bölüm sayısı, 2008 yılında 34.642’ken 2017 yılında 24.266’ya gerilemiştir. Bu gerilemenin
sadece tarih bölümlerinde olduğunu söylemek doğru olmaz. Ancak, Amerika’da sanat tarihi, felsefe,
karşılaştırmalı edebiyat gibi beşeri bilimler alanına ilişkin pek çok bilim dalı, üniversiteye devam
etmek isteyen öğrencilerin tercihleri dışında kalıyor.

Grafik 1. ABD’de 2011-2017 Arasında Lisans Programlarına Yönelimde Değişim
Grafik 1’e göre, ABD’de öğrencilerin bilişim, tıp ve fen bilimleri alanlarını tercihlerinde değişim
olmazken, sanat, edebiyat, müzik, sosyoloji ve hatta hukuk alanı dâhil tercihlerinde ciddi düşüş olduğu
görülüyor. Burada en çok etkilenenin, Tarih bölümü olduğuna dikkat çekmek gerekiyor.
Tarih bölümlerinin tercihine yönelik bu düşüşler, aşağıdaki Grafik 2’de olduğu gibi tüm devlet
ve özel üniversitelerin ilgili fakültelerinde görülmektedir. Ancak bu düşüşün, kar amacı gütmeyen özel
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kuruluşlarda da meydana gelmesi, üzerine düşünülmesi gereken bir konu olarak gündemdedir.

Grafik 2. 1998-2017 Yılları Arası Kurumsal Sınıflamaya Göre Tarih Bölümü Tercih
Trendleri

Grafik 2’ye göre ABD’de, 2008’den sonra lisansüstü tarih eğitimini tercihte, hem özel hem de devlet
üniversitelerinde büyük düşüşün nedenleri için neler söylenebilir?
Amerika’da öğrencilerin siyaset bilimi, antropoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimler de dahil
olmak üzere felsefe, tarih ve edebiyat gibi beşeri bilimleri bırakmalarının ya da tercih etmemelerinin
nedeninin, 2008’de gerçekleşen ekonomik kriz sonrasında olduğunu söylemek mümkündür. Malum,
Amerika’da yükseköğrenim maliyetli bir konudur. Öğrencilerin, lise sonrası eğitime devam etmelerine
ilişkin verdikleri kararda piyasa talebinin büyük etkisi olduğu açıktır. Bu da onları STEM (Fen,
Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) olarak tanımlanan alanlara yöneltmiştir.
STEM programlarına ve işlerine yapılan vurgu, politikaya, eğitimi ve işgücü sistemini
dönüştürmeleri için olanak sağlıyor. Eğitim sistemi, STEM ve daha genel teknik becerilere sahip olacak
şekilde dizayn ediliyor. Elbette bu durum eğitim sisteminin pazarın ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte
tasarımıyla birlikte, beşeri bilimlere ilginin azalması sonucunu doğuruyor. Bu duruma Amerika’daki
eyaletler üzerinden bakalım: Örneğin; Kaliforniya’da, beşeri bilimler alanında en yüksek sayıda mezun
veren üniversitelerde düşüş %3 olurken, STEM dereceleri ise %39 arttı. New York’ta (burası beşeri
bilimler alanında en fazla mezun veren ikinci eyalet), STEM ana sayısı daha da hızlı bir şekilde arttı
(% 45). Yine Washington (%17), Kansas (%15) ve Pennsylvania’da (%14) düşüşle durum daha da
kötüye gitti. Bunlar, beşeri bilimler derecelerinin en çok 2009-10 ila 2015-16 yılları arasında düştüğü
dönemlerde elde edilen tespitlerdir. Trendin artışta olduğunu bildiğimiz için bu düşüş oranlarının bugün
daha da yükseldiğini kabul edebiliriz (The Share of STEM vs. Humanities Degrees by State EMSI).
AHA’nın geçen yıl yaptığı çalışmada, Tarih bölümü tercih edenlerin sayısının önümüzdeki
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yıllarda göreceli azalacağına işaret ediliyor. Bunun nedeni elbette AHA’nın sunduğu nedenlerden
daha komplike olabilir, ancak spesifik fakülte talepleri ve araştırma yükümlülükleri bu konuda
önemli bir faktör olarak görülebilir. ABD’de kolejlerin ve üniversitelerin lisans genel eğitimini ve/
veya temel gereklilikleri yeniden yapılandırması konusu da önemli faktörler arasında sayılabilir.
Bu aşamada dönüm noktası olabilecek bir proje, AHA tarafından gündeme alınmıştır. “Tuning The
History Discipline” adını verdikleri bu projede uzmanlar, tarihsel çalışmanın değerini öğretme ve
açıklamada fayda sağlamak amacıyla fakülte programlarının yeniden şekillendirilmesi için güçlü bir
yol sunmaktadır. Proje, tarih içindeki müfredatı standartlaştırmak yerine eğitim için ortak hedefleri ve
bu amaçlara yönelik ilerlemeyi ölçmek için referans noktaları çerçevelemeyi amaçlamaktadır.1 Yani
özetle, beşeri bilimler gibi tarih alanında da STEM alanlarında olduğu gibi bazı beceri ve okuryazarlık
alanlarının geliştirilmesine odaklanılması tavsiye edilmektedir.
Dünyada Tarihçilik Eğitimi
URAP’ın dünyada en başarılı beşeri bilimler, Tarih bölümü sıralamasında; ilk 20’ye giren
üniversitelerin başarılarına ve bazılarının programlarına bakmak konuya ilişkin fikir verecektir (https://
www.urapcenter.org/Rankings/2018-2019/History):
No

University
1 University of Cambridge
2 University of Oxford
3 Harvard University
4 London School Economics & Pols
5 Utrecht University
6 University of Birmingham
7 University College London
8 University of Michigan
9 University of Warwick
10 University of Groningen
11 Ghent University
12 Yale University
13 University of Toronto
14 New York University
15 Columbia University
16 Leiden University
17 University of California Berkeley
18 York University - Canada
19 University of Edinburgh
20 University of Glasgow

Country
ENGLAND
ENGLAND
USA
ENGLAND
NETHERLANDS
ENGLAND
ENGLAND
USA
ENGLAND
NETHERLANDS
BELGIUM
USA
CANADA
USA
USA
NETHERLANDS
USA
CANADA
SCOTLAND
SCOTLAND

Article
126,00
109,13
91,13
90,75
80,63
76,88
83,63
77,25
77,25
71,25
78,75
73,88
75,38
73,13
75,00
74,25
71,63
75,00
77,63
78,00

CitationTotal Documents
Inter Collaboration
Article Impact
CitationTotal
Impact
123,73 52,98 88,89 106,05 72,31 569,97
126,00 60,00 90,00 108,00 67,52 560,64
99,22 39,40 64,92 85,04 68,00 447,70
85,82 33,64 69,71 73,56 65,42 418,91
86,58 32,51 64,92 74,21 71,92 410,77
83,72 35,31 68,61 71,76 58,06 394,33
83,89 38,90 50,90 71,90 53,35 382,57
80,43 35,73 61,60 68,94 53,90 377,85
81,28 36,18 56,80 69,67 54,10 375,27
81,19 31,31 51,64 69,59 68,23 373,21
75,30 33,04 64,18 64,54 52,78 368,60
78,75 35,32 54,59 67,50 52,83 362,87
78,41 37,15 53,85 67,21 50,65 362,65
76,90 34,59 59,39 65,91 52,04 361,95
77,57 36,38 54,96 66,49 50,67 361,06
75,72 34,23 59,75 64,90 51,40 360,25
77,74 34,19 56,43 66,63 53,46 360,08
77,66 31,99 50,16 66,56 58,57 359,93
76,90 35,94 49,43 65,91 50,54 356,34
76,31 34,57 50,16 65,41 51,52 355,96

Tablo 1. Dünyada Beşeri Bilimler Tarih Bölümü Sıralamasında ilk 20’ye Giren Üniversiteler
Bu tablodaki Oxford, Harvard ve Yale gibi üniversitelerin tarih bölümlerinde, hangi programları takip

1

Projenin somut çıktılarından biri olan https://www.milestonedocuments.com/ ortak hedeflerle ele alınan çalışma örneklerini inceleyebileceğiniz bir platform.
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ettikleri, hangi dersleri okuttukları ve ne tür projeler yaptıklarına bakmak tercihin nedenini anlamamıza
katkı sağlayabilir.
Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü
Oxford’un Tarih bölümü, büyük bölgelerin uzun süreli incelemelerini, daha küçük sosyal
gruplar, daha kısa dönemler ve belirli temalar üzerine odaklanmış çalışmalarla birleştirmektedir.
Geçmiş toplumlardaki farklı siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik yapıların ve birbirleriyle nasıl ilişki
kurdukları hakkında bir farkındalık geliştirerek farklı bir tarihçilik eğitimi sunmaktadır. Programın
temel amacı disiplinlerarası metotlardan yararlanarak, tartışma konuları ve kaynağına ilişkin olarak
öğrencilerin sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. Lisans öğrencileri ilk yıl tarihsel
metodoloji ana başlığı altında ilgi duydukları alana yönelik “tarihyazımı”, “tarihsel yaklaşımlar”,
“sayısallaştırma ve istatistik dersleri” ile “metin analizi” derslerini seçebilmektedir.
“Tarihyazımı” dersinde öğrenciler, Batı tarihçilik geleneğinin gerçekte nasıl geliştiğinin ana
hatları ile anlamak üzere Tacitus, Augustine, Machiavelli, Gibbon, Ranke, Macaulay ve Weber gibi
düşünürlerin çalışmalarını incelerler. Metin analizlerinde Heredotus, Einhard & Asser, Toqueville,
Meinecke &Kehr, Machieavelli, Vicens Vives and Trotsky eserlerini analiz ederler. “Tarihsel
Yaklaşımlar” derslerinde öğrenciler, tarihin sosyoloji, edebiyat, arkeoloji ve politika gibi alanlarla
ilişkisini incelerler. “İstatistik” derslerinde ise öğrencilerden;
• Nicel yöntemlerin tarihsel sorunlara uygulanması ve sınırlandırılması
• Ölçüm seviyeleri ve tarihsel verilerin uygun şekilde sınıflandırılması ve düzenlenmesi (tablo,
çizelge, grafik, histogram vb.)
• Tarihsel gerçekleri özetleme: tek değişkenli tanımlayıcı istatistikler (frekans dağılımları, araçlar,
medyanlar ve modlar, dağılım ölçüleri, normallik kavramları)
• Tarihsel ilişkileri keşfetmek: iki değişkenli tanımlayıcı istatistikler (korelasyon, korelasyon
katsayılarını içeren ilişkilendirme ölçüleri, doğrusal regresyon)
• Tarihsel verilerden çıkarımlar yapma (örnekleme, dağılımlar ve güven aralıkları; hipotez testleri;
önemi ve olasılığı, parametrik ve parametrik olmayan ilişki ölçüleri ve örnek istatistikler; çok
değişkenli analiz)
• Bilgisayar tabanlı istatistik paketlerinin kullanılması (veri girişi ve doğrulama, sınıflandırma
ve dönüşümler, istatistiksel manipülasyon, yorumlama ve sunum) gibi çalışmalar yapmaları
beklenir.
Öğrencilerin bu derslerden başarılı sayılabilmeleri için okuma, yazma ve sunum yetkinliklerini birlikte
kullanmaları beklenir.
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Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü
Harvard’da tüm tarih dersleri ve seminerler, birinci sınıf öğrencilerine açıktır ve katılım
için önkoşul bulunmamaktadır. “101” kodlu derslerde, Tarih Bölümü’nün özellikle birinci sınıf
öğrencileri için uygun gördüğü dersler verilmektedir. Bu dersler ana çerçeve olarak; Amerikan
Devrimi, İngiltere, Çin, Latin Amerika, Fransa, Almanya, Yunan ve Roma, Japonya, Orta Doğu ve
Modern Avrupa Bölgelerini esas alır. “Amerika ve Dünya Düzeni”, “Metin Okuma Becerileri” ve
“İnsan Geçmişinin Bilimi” başlıkları altında bilimsel ve metodolojik olarak bir sorgulama başlatır.
Bu derslerin içinde “Metin Okuma Becerileri” tarihyazımı açısından son derece önem arzeder, zira bu
derslerde öğrenci insan deneyimini kelimeler üzerinden anlama ve yorumlama becerisi kazanmaktadır.
Tarih metinlerinden gelen, ancak disiplinlerarası çalışmalarla çözümlenebilecek tarzda tasarlanmış
dersler alabilmektedir. Mevcut durumda bölümün zorunlu ve seçmeli dersleri olarak 400’e yakın ders
listelenmektedir. Tarihyazımı ana başlığında bir ders listelenmeyip tarih teorisi başlığı altında sosyoloji,
politika, ekonomi, hukuk, arkeoloji ve teoloji gibi alanlarla bağlantılı teori dersleri verilmektedir.
Harvard Üniversitesi de Oxford’da olduğu gibi derslerini istatistik, büyük data ve dijital
çalışmalar ekseninde geliştirmektedir.
Yale Üniversitesi Tarih Bölümü
Yale Üniversitesi Tarih lisans programının amacı, hem entelektüel aralığa hem de uzmanlık
yeterliliğine sahip tarihçileri geliştirmektir. Öğretim, seminer yöntemiyle veya bu yaklaşımın bazı
uygun değişiklikleriyle küçük sınıflardadır. Bireysel rehberlik ve yönlendirme konusunda fakülte
danışmanları tüm kayıt süresi boyunca mevcuttur. Bölüm, lisans programlarının son bölümünde
öğretmen asistanı olarak deneyim kazanmaları için öğrencilere birçok fırsat sunmaktadır. Tarih Bölümü,
biri Tarih, diğeri Bilim ve Tıp Tarihi olmak üzere iki yüksek lisans programı sunmaktadır. Öğrencilere,
lisans seviyesinde tarih teorileri başlığında ders verilmekte olup master ve doktora seviyesinde ileri
seviye tarihyazımı ve metodoloji dersleri verilmektedir. Lisans seviyesinde verilen bu derste öğrenciler
bir fikir ve uygulama olarak tarihin eleştirel, felsefi ve teorik olarak incelemesini yapmaktadır. Tarihsel
pratiklerin arkasındaki entelektüel şecere, yeni tarihçilik ve tarihyazımı da dahil olmak üzere çağdaş
metotlar en sık kullanılan ve tartışılan alandır. Tarihin doğasını, kullanımlarını ve kötüye kullanımını
açıklama sorunu üzerinde durulmaktadır. Sokrates, Hegel, Marx, Freud, Benjamin, Foucault, Scott,
White, Said ve Spivak’ın eserlerinden okumalar yapılmaktadır.
Yale Üniversitesi de Oxford’da olduğu gibi derslerini istatistik, büyük data ve dijital çalışmalar
ekseninde geliştirmektedir.
Türkiye’de Tarih Bölümlerini Tercih Ne Durumdadır?
Ülkemizde konuyla ilişkili verilere baktığımızda, Batı’dakinin aksine tarih bölümlerinin son
derece yoğun biçimde tercih edildiğini görüyoruz. YÖK Atlas 2019 yılı verilerine baktığımızda tarih
bölümü kontenjanlarının %102 oranla dolduğunu görmekteyiz.
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Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından üniversite adaylarının, üniversite ve
meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırladıkları yazılımın, Tarih
lisans programları için açılımına baktığımızda ana başlıklar olarak Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Bilim
Tarihi, Sanat Tarihi, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Tarih Öncesi Arkeolojisi ve Açık Öğretim Tarih
programlarını görüyoruz. Türkiye’de Tarih bölümleri ise şu fakültelerde konuşlanmış durumdadır:
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen ve
Edebiyat Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi.
Türkiye’de 2019 itibariyle toplam 100 tarih bölümü ve bu bölümlerin 62’sinde ikinci öğretim
lisans programı vardır. Buna ek olarak 8 de tarih öğretmenliği programı vardır. Bu sayının içinde Açık
Öğretim Fakültesi Tarih Bölümü olarak iki üniversite de öğrenci alıyor. Bu açıdan en köklü üniversite
olarak İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Lisans programının örgün ve açık öğretim programlarına
tarih (söz), kabul almış son öğrencilerinin netleri üzerinden akademik başarı profillerine bakmak fikir
vericidir (YÖK Atlas, 2019).
Örgün
Öğretim

A ç ı k
Öğretim

Tablo 2. İstanbul Üniversitesi Tarih Örgün ve Açıköğretim Lisans Kabul De En Son Yerleşen
Sınav Ortalamaları
Tabloda örgün ile açıköğretim öğrencilerinin, giriş sınavındaki tarih soruları ortalamalarındaki
farka ve bölüm sözel ağırlıklı öğrenci almasına rağmen öğrencilerin ilk tabloda doğru yanıtladıkları
matematik sorularının sayısına bakmak, öğrenci kalitesi bakımından bir fikir verebilecektir.
Tablo 2 üzerinden görüleceği üzere bu programları tercih eden öğrencilerin -yüzdelik ilk
dilimlerde yer alanlar hariç- akademik başarılarının çok düşük olduğu söylenebilir. Bu durumun, hem
tarih bölümü mezunlarının genel profiline hem de kalifikasyonlarına olumsuz olarak yansıyacağı büyük
bir ihtimaldir. Bu noktada basit de olsa bir tarih sorununu/ problemini/konusunu farketmemiş, tarihsel
bir metodoloji kullanarak araştırma/inceleme yapmamış, bir tarihçinin düşünme becerilerini işletme
imkanı bulmamış, raporlaştırma yapmamış, tarihsel bilgi üretimini hiçbir biçimde deneyimlememiş,
literatüre küçük de olsa katkı sağlamamış birine, sırf tarih bölümü diploması aldı diye tarihçi mi
diyeceğiz sorusu akla gelmektedir.
ÖSYM 2017 tarihli yerleştirme kılavuzuna göre geçtiğimiz dört yıl içinde üniversitelerin tarih
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bölümlerine yaklaşık 57 bin öğrenci yerleşmiştir. Yerleştirmeler, Türkçe-Sosyal (TS) puan esaslarına
göre yapılmıştır. Bu noktada her dört yıllık fakültenin verdiği diplomanın da seviye konusundaki
kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun nedeni de sunumun başında sizinle
paylaştığımız öğrencinin daha bölüme başlarken sahip olduğu akademik dereceleridir. Burada
önemle vurgulanması gereken nokta öğrenciler liseden sonra beşeri bilimler alanı tercihi yapacak ise
kariyerleri konusunda neyle karşı karşıya olduklarını bilmeleri gerektiğidir. Alacakları diplomalar
onlara öğretmenlik meslek garantisi sağlamayacak, araştırma kurumlarında çalışma garantisi de
getirmeyecektir.
Türkiye’de 2015 yılı Şubat dönemi ile 2017 yılı Temmuz dönemi arasında yapılan atamalarda
1310’u tarih öğretmeni olmak üzere toplam 118 bin 494 öğretmen kamuda istihdam edilmiştir. 2019
yılında yapılacağı açıklanan 20 bin öğretmen atamasının sadece 197’si tarih öğretmeni olmuştur.
Öğretmen atamalarında tarih öğretmenleri için sınırlı sayıda bir kontenjan ayrılması söz konusudur. Tarih
bölümü mezunlarının büyük kısmı özel sektörde istihdama yönelecektir. Ancak, “pedagojik formasyon
belgesi” vererek bu kitlenin iş dünyasında yerini almasını sağlamak mümkün görünmemektedir. Söz
konusu ülkemizdeki 57 bin tarih mezunu nerede istihdam edilebilecektir? Ancak görünen o ki akademi,
bunu şimdilik dert etmemektedir.
Bu konuyu kariyer eksenli olarak değerlendirdiğimizde Batı ile ülkemiz örneklerinde ciddi
farklar olduğu yine dikkat çekiyor. Örneğin tarih bölümü mezunları için Google arama motorunda
Türkçe “tarih bölümü mezunu” ilgili kelime grubunu arattığımızda karşımıza ilk çıkan sonuçlar sırasıyla;
“ne iş yapacağı”, “hangi memurluklara başvurabileceği” ve “ne kadar maaş alabileceği” üzerinedir. Bu
aramayı İngilizcede yaptığımızda ise karşımıza “tarih bölümü mezunu ünlüler” ile “mezunların istihdam
edilebilirliği” ve “alan mezunları için iş ilanları” çıkmaktadır. Bu bile Türkiye’deki ve Batı’daki tarih
mezunlarının gündemine ilişkin bir bilgi verebilir. Sonuçta Türkçe arama sonuçları genel olarak daha
negatif bir tablo çizerken İngilizce arama sonuçları karşımıza meslekle ilgili daha olumlu bir tablo
çıkarmaktadır. Bu konuda American Community Survey (ACS)’in yayınladığı raporlar Amerika’daki
tarih bölümü mezunlarının farklı sektörlerde dahi kariyer yapabildiklerini ve ücretler konusunda
problem yaşamadıklarını örneklemektedir. Aşağıdaki tablo bu konuda örnek olarak sunulabilir.
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Grafik 3. Amerika’daki Tarih Mezunlarının İstihdam Sahaları (American Community Survey
(ACS)
Grafik 3, ABD’de tarih mezunlarının yöneticilik, ofis çalışanı, satış temsilciği, finansal girişimcilik
iletişim pozisyonlarında iş bulabildiklerini gösteriyor. Ancak Türkiye örneğine döndüğümüzde beşeri
bilimler mezunlarının öğretmen olarak atanamadıkları durumda diploma seviyelerinden, tanımsız ve
belirsiz daha düşük işlerde ve maaşlara razı olarak çalışmakta oldukları gözlenmektedir.
2020 istatistiklerine göre Türkiye’de 131’i devlet, 78’i vakıf olmak üzere toplamda 209 üniversite
vardır. Üniversitelerin haricinde 5 de meslek yüksekokulu mevcuttur.Buna karşın 2019 yılı verilerine
göre dünya sıralamasında ilk 1000’e girebilen üniversiteler listesinde sadece Koç Üniversitesi, 496.
sırada yer alıyor. Koç Üniversitesi’nin “Tarih” listesinde sıralanmayışının nedeni bölümün “Toplumsal
Çalışmalar” başlığı altında bir alan olarak yer almasından kaynaklanıyor.
Türkiye’de üniversiteye giriş sınavındaki başarı durumdaki tercihe göre tarih bölümlerinin
sıralanmasına bakıldığında ise (Tablo 3’de), 2019 yılına ilişkin veriler şöyledir:
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Tablo 3. 2019 Yılı Tarih (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri
Tablo 3’te görüldüğü üzere, başarı sıralamasında listede ilk on sırada Koç Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Şehir
Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi yer almaktadır (YÖK Atlas, 2019).
Koç Üniversitesi Tarih Bölümü
Bölümün amacı, öğrencilerin dünyayı ve tarihi daha iyi anlamalarını sağlamak, yazılı ve
görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Dersler
geziler, film gösterimleri ve konusunun önde gelen uzmanı yabancı davetlilerin verdikleri sunumlarla
desteklenmektedir.
Bölümde tarihçilik eğitimi adına geniş bir perspektif kazandırmak için “Tarih Yazımı” başlığı
altında dersler verilmektedir. Ders içeriği tarihsel düşüncenin klasik dönemde ortaya çıkışından
günümüze kadarki tarihini kapsar. Öğrenciler tarih yazımının antik dünyadan günümüze kadar ortaya
çıkmış çeşitli ekollerini öğrenir ve tarihçilerin nasıl bilgi topladıklarını, varsayımlar oluşturduklarını ve
araştırmalarının sonuçlarını sunduklarını keşfeder. Öğrenciler aynı zamanda tarihin yöntembiliminin,
ideolojisinin ve amacının zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenir ve tarihçilerin yöntemlerinin,
düşüncelerinin ve ürünlerinin kısmen de olsa kendi çağları tarafından nasıl belirlendiğini anlayabilirler.
Bölümde Bizans, Osmanlı, Modern Türkiye, Arap, Rus, ve Avrupa tarihi yanında Yunanca,
Latince, ve Osmanlıca dersleri de verilmektedir. Öğrenciler ayrıca Akdeniz, Avrupa ve Ortadoğu
arkeolojisi, sanat ve mimarlık tarihi alanlarında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden ders
alabilmektedir. Bunların yanında, diplomasi tarihi, ideolojilerin tarihi, toplumsal cinsiyet, kültür ve
politika, Ortadoğu’da devlet ve toplum konuları aralarında olmak üzere çeşitli dersler de seçmeli
olarak sunulmaktadır. Birçok ders Sosyoloji, Ekonomi, ve Uluslararası İlişkiler Bölümleriyle ortak
olarak verildiğinden tarih öğrencilerinin çift ana dal okuma imkanı kolaylaşmaktadır.
Bilimsel çalışmalar konusunda, Beyoğlu’nda bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
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Araştırma Merkezi ile yakın işbirliği bulunmaktadır. Öğrenciler, merkezin zengin araştırma
kütüphanesiyle konferans ve seminerleri yanında yurtdışından davetli olarak gelerek merkezde
kalan araştırmacıların uzmanlıklarından da yararlanabilmektedir. Ayrıca, Osmanlıcasını ilerletmek
ve Osmanlı paleografyasını öğrenmek isteyen öğrenciler Ayvalık’taki “Harvard-Koç Osmanlıca Yaz
Okulu”na katılma imkanı sunulmaktadır.
Türkiye’deki Tablo 3‘te sıralamaya girmiş üniversitelerin tarih bölümlerinin lisans ve lisansüstü
programlarına, tarihçilik eğitimini destekleyecek derslerin durumu bakımından incelendiğinde ise
aşağıdaki Tablo 4 ortaya çıkmıştır.
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KOÇ ÜNİV.

2

2

3
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• Tarihte Araştırma Yöntemleri I-II
• Tarih Yazımı I-II
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2
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1

3

4
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3
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3

1
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• Osmanlı Tarih Kaynakları ve İnceleme
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• Tarih Metodolojisi ve Felsefesi
• Tarih Yazıcılığı
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Yöntemleri
• Tarih Felsefesi
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2

2

2

2

2

• Küresel Perspektifle Tarih Yazıcılığı
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4 • Tarih Yazımı Konusunda Yaklaşımlar
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(PhD + ANALYSIS OF HISTORICAL SOURCES &
CURRENT APPROACHES IN HISTORICAL RESEARCH)
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• MA Tarih Seminer ve Tez

• Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği
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• Tarih Araştır. Yöntem Ve Teknik Ve Araş
• Tarih Araştırma Semineri
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0

NN MA & PhD

0

NA Data

• Tarih Yazımı I-II
6 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I-II
• Teze Giriş Ve Seminer Dersi

Tablo 4. Türkiye’deki Bazı Tarih Bölümlerinde Lisans ve Lisansüstü Programlarında
Tarihçilik Eğitimiyle İlişkili Derslerin Durumu
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Tablo 4 incelendiğinde, Türkiye’deki sıralamada başarılı görünen Tarih bölümlerinin lisans
ve lisansüstü derslerinin isimleri bile bu bölümlerde hangi konu alanlarına eğildiklerini, tarihçilik
eğitimi konusunda nasıl bir yol izlediklerini az-çok gösterir niteliktedir. Tabloya göre bu bağlamda
11 tarih bölümünün lisans ve lisansüstü derslerine bakılarak, tarihçilik bağlamında hangi derslerin yer
aldığına yer verilmiştir. Buna göre lisansta, “Tarihte Araştırma Yöntemleri”, “Eskiçağ Tarihine Giriş ve
Arkeolojik Çalışma Yöntemleri”, “Tarih Yazımı”, “Metin Analizleri”, “Sosyal Bilimler için İstatistik”,
Bilgisayar Destekli Metodoloji ve Bibliyografya”, “Sözlü Sunum Teknikleri”, “Tarihsel Malzemeye
Ulaşım ve Kullanımı” gibi farklı isimlerle, derslerin verildiği görülmüştür. Lisansüstünde ise “Tarihte
Araştırma Yöntemleri ve Tasarımı”, “Sosyal Teoriye Tarihsel Yaklaşımlar”, “Lisansüstü Öğrenciler için
Akademik Yazım”, “Tez Yazımında Kaynaklar ve Araştırma”, “Küresel Perspektifle Tarih Yazıcılığı”,
“Tarih Yazımı Konusunda Yaklaşımlar”, “Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği” ve “Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” gibi dersler yer bulmuştur. Burada yukarıdaki derslerin bazılarının,
her bir üniversitenin tarih bölümünde yer bulmuş olmasına karşı özellikle Metodoloji-Sosyal Bilim
Felsefesi-İstatistik ve Akademik Yazım Becerilerini içerecek bir kombinasyonla sunulmamış olmasıdır.
Bu bağlamda asıl sorun, Oxford, Chambridge ya da Harvard gibi üniversitelerin tarih bölümlerinde
lisans ve lisansüstü programlarda sunulan tarihçiliğe ilişkin tarihyazımı-sosyal bilimlerde araştırma ve
yazma-Metodoloji-İstatistik ve Veri Madenciliği gibi ders setlerinin yer alamamasıdır.
Sonuç
19. yüzyıldan itibaren profesyonel bir meslek olarak beliren tarihçilik, üniversitelerde verilen
eğitimle akademik hayatın bir parçası olarak görülmüştür. Fransa gibi çok az ülkede üniversite dışı
akademilerin de tarihçilik eğitiminde etkili olduğu söylenebilir. Bu durum tarihçiliği üniversite içinde
bir konumlanmaya itmiştir. Türkiye’de de durum böyledir.
Gerek lisans, gerekse lisansüstü eğitim yoluyla tarihçi yetişmektedir. Dünyada piyasa ve
teknolojideki yönelimler STEM olarak tanımlanan fen ve mühendislik alanlarını ön plana çıkarmıştır.
Bu durum, ABD gibi gelişmiş batı ülkelerinde –çok az istisna ile- sosyal bilimlere hele de beşeri
bilimlere olan ilgiyi azaltıyor görünmektedir. Türkiye’de ise durum henüz bunun dışındadır. Türkiye’de
tarih bölümlerine yönelik hala büyük bir ilgi ve alaka vardır. Bu durum, tarih bölümlerini tabiri caizse
bir tür atalete sevk etmiş gibidir.
Türkiye’de tarihçilik eğitimi, birkaç uluslararası bağlantısı olan üniversite dışında, neredeyse
20. Yüzyılın başındaki formasyon itibariyle devam etmektedir. Bu durum, tarih bölümlerini fazlasıyla
öğrenci tercih ettiği için hala fark edilebilmiş değildir. Çok yakın bir zamanda iş bulamayan tarih
mezunlarının oluşturacağı genel kamuoyu sonucunda pek çok tarih bölümünün yeterli sayıda öğrenci
bulabileceğini düşünmek zordur. Diğer yandan farklı tarihçilik becerilerine sahip tarihçi yetiştirmek
son derece önemli olmalıdır. Buna karşın Türkiye’deki üniversitelerinin tarih bölümlerinin bu tarz
geçerli becerileri edindirmek yerine, öğrencilerine büyük ölçüde tarih bilgisi yüklemeye çalıştıkları
ders programlarından anlaşılmaktadır. Bu durumda tarih bölümlerinin, ivedi biçimde öğrencilerine
hem tarihçilik becerileri (arşiv tarama, araştırma yöntemleri ve becerileri, tarihsel düşünme becerileri,
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metin analizi ve yazma vs.) hem de tarih formasyonunu kullanarak başka işlere yönelebilecekleri ek
iş dünyası becerileri (iletişim, empati, liderlik, girişimcilik vs.) kazandırmaya dönük tedbirler alması
zorunlu görünmektedir. Bu sürecin Türk Tarih Kurumu tarafınca koordinasyonunun sağlanması,
yapılması gerekenleri daha detaylı biçimde ortak akılla birlikte düşünmek açısından yararlı olabilir.
Bu bağlamda Türkiye’de özellikle köklü üniversitelerin öncülüğünde, ülkenin somut ve kültürel mirası
konusunda, entelektüel fayda ve inovasyon üretmesi, beşeri bilimlerin STEM karşısında duruşu için
ciddi bir fırsat yaratabilecektir. Bunun için, faaliyet gösteren üniversitelerin tarih lisans programlarını,
en azından çağdaş tarihçilik becerilerini kazandırmaya dönük geliştirmeleri tavsiye edilebilir.
Kaynakça
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Politik Alanın Felsefi ve Tarihsel Kaynakları
Emine CANLI*
Bu çalışmada, farklı dönemlerde düşünürlerce ileri sürülen her bir tarih anlatısının politik alanın
düzenlenmesini amaçladığını ve anlatıların çözülüşünün, geçerliliğini yitirişinin nedeninin ise söz
konusu tarih anlatısına dahil edilmeyen faktörlerin kendilerini politik alana dayatmaları olduğunu
ileri süreceğiz. Bu savımızı, Avrupa tarih anlatısını nesnel ve evrensel bir zemine çeken Edmund
Husserl’in, aynı tarihin sonunu ilan eden Francis Fukuyama’nın ve Avrupa tarih anlatısına alternatif
tarih anlatısı ileri süren Kojin Karatani’nin düşüncelerine içkin olan politik kavrayışı açığa çıkararak
temellendirmeye çalışacağız.
Tartışılan sorular:
• XXI. yüzyıla nasıl bir tarih anlatısı ile girdik ve bunun politik alan ile ilgisi nedir?
• Tarihin mi sonu vardır, yoksa çeşitli tarih anlatılarının mı sonu vardır?
• Tarih anlatılarının politik alanla olduğu kadar, felsefe ve köken meselesi ile de bir ilgisi
olması gerekli midir?
• Politik alanın tarihsel kaynakları neden aynı zamanda felsefi olmak durumundadır?
1. Politik Alanda Neden Bir Tarih Anlatısına İhtiyaç Duyulmaktadır?
Tarih, bir yandan topluluk, cemaat, devlet gibi bir arada yaşayan insanların birlikte yaşamaları
için anlamlı bir bütünlük sağlarken diğer yandan söz konusu bütünlüğü işleten ve devindiren politik
alana da ilkeler ve referans noktaları sağlar. Bu nedenle ya politik alanın zemini ve içeriği, tarih
anlatısı ile paralel örüntüler oluşturur ya da tarih, politik alanın zeminine ve içeriğine uygun, revize
edilebilir bir yapıya dönüştürülür.
İçinde bulunduğumuz ve ilk çeyreğini geride bıraktığımız XXI. yüzyıl da hem yeni bir yüz yılın
hem de yeni bir bin yılın “başlangıcı” olması nedeniyle çağına uygun bir anlatı oluşturmak amacıyla
politik söylemini tarih aracılığıyla düzenlemeye çalışmıştır. Bu amaçla çağın düşünürleri tarafından
“milenyum” (millennium, yeni bin yıl) söylemleri aracılığıyla yeni bir anlatı yaratılmıştır. Fakat
daha önceki dönemlerden farklı olarak milenyum anlatısı, politik alan ile uygunluk yaratacak bir
anlatı oluşturmak için tarihin sonunu ilan etmekten geri durmamıştır.

*
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Yüzyılın ilk çeyreğine girdiğimizde politik söylemi ve düzlemi düzenlemek amacıyla tarih
üzerinden geliştirilen en etkili argüman, kuşkusuz “tarihin sonu” tezidir. Tez, geleneksel Avrupa tarih
anlatısının ve felsefesinin de dayandığı doğal ve tarihsel evrim görüşüne dayanır ve tezi ileri süren
Fukuyama’ya göre “tarihin sonu tezi” olgusallaştırma açısından her ne kadar yeniyse de fikir olarak
aslında Hegel ve Marx’ın tarih kavramlarında da tarihin sonlanacağı bir noktaya doğru evrildiği fikri
içkindir.1 Fukuyama’ya göre liberal demokratik modern devlette evrensel ve eşit kabul edilmiş insan,
tarih karşısında kabul görmeyi başarmış ve “tam bir tatmine ulaşmıştır.”2
Daha geniş bir açıdan baktığımızda ise “tarihin sonu” tezinin temel dayanak noktalarının, ileri
sürüldüğü yüzyılın sonunda dünyanın “küresel bir köy”, tüm insanların dünya vatandaşı olduğu
ve farklılıkların çözümlendiği özgürlükçü ve eşitlikçi politik düzlemin ise “neredeyse” kendisini
gerçekleştirdiği varsayımı olduğunu görürüz. Böyle bir tabloda hala bir tarihin olduğunu ve yasalarıyla
birlikte işlediğini ileri sürmek, insan/toplum/cemaat ve devletlerin geçmiş ile bağlarına referans vererek
farklılıklarını derinleştirmektir. Oysa milenyum, farklılıkları ve çelişkileri çözecek, henüz çözülmemiş
olanları ise revize edilebilir politikalarla çözme kapasitesine sahip bir çağ olacaktır. Fakat yüzyılın ilk
çeyreği bitmeden yaşanan 11 Eylül saldırısı, sonrasında birbirini takip eden Irak, Suriye müdahaleleri
gibi politik olaylar, söz konusu olayların doğal sonucu olarak açığa çıkan göçmen krizi ve son olarak
doğal kaynakların sınırsız tüketimiyle gelişen iklim krizi gibi küresel sorunlar politik alanda revize
edilemediğinde tezin, iddia ettiğinin aksine işaret edilebilir bir karşılığının olmadığı açığa çıkmıştır.3
Bize göre tarihin sonu tezinin, temelde iki sebeple evrensel ve nesnel anlamda bir karşılığı
olamamıştır. İlki, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklara sahip insanların hukuki anlamda sahip
olduklarına inanılan haklara ekonomik ve politik alanda sahip olup olamadıkları ile ilgilenilmemesidir.
İkincisi ise bahsedilen tarihin son kertede Avrupa tarihi ile sınırlanması ve kapsayıcılıktan uzak
olmasıdır. Bu anlamda savunulan “tarihin sonu” tezinin dayandığı liberal- demokrat devlet düzeninin
aslında Avrupa tarih anlatısının ekonomi-politik organizasyonu olduğunu söyleyebiliriz.
Tarihin sonu tezinin çözdüğünü iddia ettiği çelişkilerin politik alanda tam anlamıyla
çözülememiş (ve çözülemeyecek) olmasının süreç içerisindeki kabulü, yeni bir tarih anlatısına ve
politikasına ihtiyaç duyulduğunu açığa çıkaran nokta olmuştur. Söz konusu ihtiyaç, aynı zamanda
tarihsel farklılıkların ve ekonomi-politik çelişkilerin kendisini politika dayatması nedeniyle tarihin
politikadan elenemezliğini de göstermiştir. Çünkü tarihin, insan topluluklarına sağladığı kümülatif
hafıza ve sürekli yeniden okunabilirlik imkanı, politikaya fazlalık olarak eklenerek, onda yeniden
düzenlenme gerekliliği doğurur. Bu da yeni özneleşme tarzlarını açığa çıkarır zira “politika, öznelerle
ya da doğrusu öznelleşme tarzlarıyla ilgili bir meseledir.” Söz konusu öznelleşme (Fukuyama gibi

1
2
3

Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli, İstanbul, Simavi Yayınları, [t.y], s. 10.
A.e., s. 21.
Immanuel Wallerstein, Avrupa Evrenselciliği: İktidarın Retoriği, Çev. Sinan Önal, Aram Yayıncılık, İstanbul, 2007,
s.11-13 ve 39-40.
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düşünürlerin ileri sürdüğü gibi) varolan öznenin deneyim alanının revize edilmesinden ziyade “verili
bir deneyim alanı içerisinde önceden kimliklendirilebilir olmayan ve bu yüzden de kimliklendirilmesi
o deneyim alanının yeniden şekillendirilmesinin parçası olan bir bedenin ve bir söz-söyleme
yeterliğinin bir dizi eylem aracılığıyla üretimi”dir.4 Çünkü “hiçbir paya sahip olmayanlar parçasının
kayda geçirilişi toplumun parçalarının ve taraflarının sayımını her nerede bozuyorsa, orada politika
varolur”.5 Dolayısıyla iddia edilenin aksine tarihin bir sonu olmadığını ve olamayacağını, bunun
yerine çeşitli tarih anlatılarının ve o anlatıların politik alana sunduğu imtiyazların sonu olduğunu ve
her “son”un yeni bir düzenleme gerekliliği doğurduğunu söyleyebiliriz.6
2. Avrupa Tarih Anlatısının Dayanağı Atina ve Atina Demokrasisine Karşı İyonya ve
İzonomi
Politik alanın ihtiyaç duyduğu tarih anlatıları çoğunlukla nesnel ve evrensel olduğuklarını
iddia ederler ve bunun için bir ilkeye ihtiyaç duyarlar. İlkenin nesnelliği ve evrenselliği ise onun
felsefi açıdan kavramsallaştırılması ile mümkün olur. Felsefe ile tarihin birbirine ilişkilendirilmesiyle
tarihsel krizler felsefi hamlelerle revize edilebilir hale gelir. Bu bağıntıyı hem Avrupa tarih anlatısının
kuruluşunda hem de ona dair eleştiriler ve yeni tarih anlatılarında görürüz.
Sonunun ilan edildiğini söylediğimiz Avrupa tarihinin başlangıç noktası birçok düşünürce
felsefenin de başlangıç noktası olarak kabul edilen Antik Yunan ve bilhassa Atina ile özdeşleştirilir.
Söz konusu özdeşliği saptayan ve kavramsallaştıran filozof kuşkusuz Edmund Husserl’dir. Husserl,
Avrupa kültürünü oluşturan unsurun felsefe olduğunu ileri sürerken, felsefede de tinsel Avrupa’nın
genel fenomenini görür. Bu demektir ki Avrupa’nın politik, tarihi ve bilimsel krizleri ile felsefenin
krizi ortak olduğu gibi onları ihya edecek noktalar da ortaktır.7 Üstelik bu ortaklığın başlangıç
ilkesi olan Antik Yunan’daki felsefi kavrayışın sunacağı imkanların salt Avrupa ulusu için değil
tüm insanlık için kuşatıcı olacaktır. Çünkü Antik Yunan’ın dünya kavrayışındaki evrensel ve nesnel
karakter, Antik Yunan’a olduğu gibi Avrupa’ya da kendilerini herhangi bir tarihsel süreçten ayırarak
tüm insanlığı kuşatacak faydanın türetildiği yeni bir tarihsellik sunar.8 Fakat XX. yüzyılın ortalarında
Pan-Avrupa liderleri gibi entelektüeller tarafından da ileri sürülen bu evrensellik ve nesnellik iddiası,
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yüzyılın sonunda kuşatıcı olmadığı kabulüyle “Avrupa evrenselciliği” olarak adlandırılır ve XXI.
yüzyılda artık “evrensel evrenselcilik” olarak adlandırılan sahih bir evrenselciliğe doğru ilerlemenin
yolları aranır. Immanuel Wallerstein, Avrupa evrenselciliği ile evrensel evrenselcilik arasındaki
mücadelenin, çağdaş dünyanın esas ideolojik mücadelesini oluşturduğunu ve bu mücadelenin
sonucunun, önümüzdeki yarım yüzyıllık süreçteki politik- ekonomik dizaynı belirleyeceğini söyler.9
Geçen yüzyılın tarih anlatısını bu yüzyılın ilk çeyreğinde teorik anlamda savunulamaz hale
getiren sonuçlar, çağımızın ihtiyaç duyduğu tarih anlatısına, kuşatıcı olmak için ancak Avrupa tarih
anlatısının referans noktalarına eleştiri geliştirmesi gerektiği farkındalığı oluşturur. Bu da ancak
merkeze alınacak problemin ne olduğu ve bunun çevre ile etkileşimini göz önünde bulundurmakla
mümkündür; çünkü diğer alanların problemleri de merkezileşen alanın koşullarına bağlı olarak
çözülecektir. Son dönemde, çalışmalarıyla çağımızdaki tarihi, politik ve felsefi çözülmenin izini
arayan Kojin Karatani bu açıdan dikkat çekmektedir. Karatani’nin Japon ve Uzakdoğu ile ilgili edebi
ve kültürel çalışmalarına tematik olarak eşlik eden tarih, ilişkilendirildiği problemleri çözümleyen
bir merkez gibidir.
Karatani’nin merkeze aldığı düşünce, Avrupa tarih anlatısının ve politikasının kapsayıcılıktan
uzak olmasının nedeninin Atina felsefesi ve demokrasisi olduğudur. Son çalışması İzonomi ve
Felsefenin Kökenleri’nde Atina’ya dayanan Avrupa tarih anlatısı ve demokrasi merkezli politik
söylemine karşı İyonya’ya dayanan tarih okuması yapar ve izonominin merkeze alındığı politik
alanın teorik referans noktalarını saptar. Karatani, her ne kadar bu metinde ilgilendiği şeyin felsefenin
kökeni olduğunu söylese de aslında Husserl’den bu yana gördüğümüz üzere felsefenin kökenine
dair temellendirmeler ile tarih anlatısı her daim paralel ilerlemektedir. Nitekim Karatani’nin İzonomi
metninden hemen önce yazdığı Dünya Tarihinin Yapısı metni ile birlikte düşünüldüğünde (ki
Karatani de birlikte düşünülmesi gerektiğini söylemektedir) temel savının, yeni bir tarih anlatısı ve
politik söylemin gerekliliğinin kendisini çağımıza dayatması olduğunu söyleyebiliriz.
Dünya Tarihinin Yapısı’nda, dünya tarihini mübadele tarzları üzerinden okuyan Karatani, dört
mübadele tipi ileri sürer ve bunları çağlara göre A’dan D’ye kadar harflerle betimler. Tarihin ilk
dönemlerinde gerçekleşen topluluk veya aile içindeki armağan ve karşı armağana dayanan mübadele
A, (devletin de kökeninin aranabileceği) hükmeden ve hükmedilen arasındaki egemenlik ve korumaya
dayalı yönetimsel mübadele B, yönetimi askeri olmanın ötesinde ticari organizasyona dönüştürerek
meta değiş tokuşuna endeksleyen mübadele C ve son olarak çağımızın ihtiyaç duyduğu evrensel ve
kuşatıcı nitelikteki müşterek ilişkileri mümkün kılacak olan D tipi mübadeledir. Karatani’ye göre
süreç içerisinde toplumumuz, devlet yönetimi ve para ekonomisinin yayılmasıyla parçalanacak ve
dinsel olmayan bir evrensel din ile karşılıklılığa dayanan müşterek bir zemin oluşturma gerekliliği
kendisini dayatacaktır. Başka bir deyişle günümüzün ekonomi-politik organizasyonu olan B ve
C tipi mübadeleler, süreç içerisinde kendisini olumsuzlayacak ve A tipi mübadelenin çağımıza
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uygun şekilde yeniden kazanılmasıyla D tipi bir mübadeleye ihtiyaç doğacaktır. D tipi mübadele,
A tipi mübadeleyi daha yüksek bir düzeyde yeniden kurmaya çalışacağı için A olumsuzlanmadan
D kendisini gerçekleştiremez.10 Bu formülün pratik alandaki önermesel karşılığı şudur: İçinde
bulunduğumuz çağın ekonomi-politik organizasyonu evrensel anlamda kuşatıcılığa ulaşamadığı için
çözülmeye mahkumdur ve gerçekleşecek olan çözülüşten sonra tahsis edilmesi gereken ekonomipolitik organizasyonun kuşatıcı ve müşterek bir zemin oluşturması için merkeze neyi alacağımıza
dair bir tasavvurumuzun önden oluşması gerekir. Karatani için söz konusu formülün örneksel karşılığı
ise; Avrupa tarih anlatısının kuşatıcılıktan uzak ve sömürü sistemi ile nihayetlenen ekonomi-politik
organizasyonunu aşmak için onu açığa çıkaran A tipi mübadele sistemine yönelip onu çözmek ve
aşmak gerektiğidir. Nitekim İzonomi’de Antik Yunan’a yönelerek geliştirdiği Atina düşüncesi ve
siyaseti eleştirisi ve ona karşı İyonya düşüncesi ve siyasetini imkan olarak görmesi bu nedenledir
diyebiliriz.
Karatani’nin tarih okumasını Dünya Tarihinin Yapısı ile, felsefi okumasını İzonomi ile
sınırlamasına karşı, biz, iki metni birlikte okuduğumuzda şunları görmekteyiz: Nasıl ki Atina’da

kölelik demokrasinin gerekliliği olarak ikame ediliyorsa, modern dünyada da sömürgecilik, Avrupa
ekonomi-politiği için gerekli koşuldur. Nasıl ki demokrasi ekonomi- politik anlamda işaret edilebilir
bir eşitliği sunamayan teorik bir eşitlik ise Avrupa tarihinin ulaştığını iddia ettiği nihai gelişmişlik
noktası da teorik açıdan temellendirilmiş ama ekonomi- politik açıdan işaret edilebilen bir sistem
sunamamıştır. Nasıl ki Atina’nın ulusçuluğa ve ulusların sahip olduğu toprağa dayalı sistemi
Atina’ya dışarıdan gelenlere ve kölelere hitap etmiyorsa, Avrupa tarih anlatısı ve ekonomi-politik
organizasyonu da Avrupa dışındaki halklara bir hak tanıyamamıştır.11 Dolayısıyla esas mesele,
özgürlükçü ve eşitlikçi olduğunu savunan Avrupa tarihi ve politikalarının sonuçlarının iddia ettiği
gibi nihayetlenememesinin nedeninin tam da referans aldığı Atina demokrasinin özgürlükçü ve
eşitlikçi olmaması ile ilişkisini fark etmektir.
Karatani’nin iddiasına göre Antik Yunan’da ayırt edici olarak görülen ve Atina’ya atfedilen
neredeyse her şey esasında İyonya’da başlamıştır. İyonya’da, özgürlüğün ve eşitliğin soyut
bir fikirden ibaret olmayıp insanların ekonomi-politik anlamda eşit olmasını sağlayan düzen ise
Atina’daki demokrasiden farklı olarak izonomidir.12 İyonya ve izonomide, Atina ve demokrasiden
farklı olarak yönetim; polis, kabile, klan, statüye dayanarak ve nomos üzerinden değil, hükmetme ve
hükmedilme mantığının olmadığı doğa veya physis üzerinden oluşturulmuştur.13 İyonya’da da bir
para ekonomisi gelişmiş olsa da bu durum ekonomik eşitsizliklere yol açmamıştır; çünkü İyonya’da
toprak sahibi olmayanlar başka birinin toprağında çalışmak yerine başka bir şehre göç edebildiği
için “oralı” olmaktan kaynaklanan politik imtiyazlar büyük toprak sahiplerinde toplanmamıştır.14
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Dolayısıyla Atina demokrasisinde bir tür uluşçuluğa dayanan toprak sahipliği ve yurttaşlığın
imtiyazlarını koruma altına alan yasaların polis’i söz konusuyken, İyonya’daki izonomide ise
şehirlerdeki koloniler, sadakatlerini akrabalıklarına değil aralarındaki akde dayandırır.15 Bu akit,
sadece insan ile insan arasındaki ilişkide değil insan ile doğa arasındaki tasavvurda da geçerlidir.
Çünkü İyonya’da insanlar arasında hükmeden ve hükmedilen ilişkisi olmadığı gibi insan ile doğa
arasında da hükmetme ilişkisi yoktur bu nedenle adaletin temeli doğa yasalarından türetilmektedir.16
Karatani’ye göre Atina üzerinden başlatılan felsefe ile birlikte İyonyalı filozofların sadece doğa
filozofu olarak alımlanması, İyonya filozoflarının doğa ve physis referanslı dünya tasavvurlarını
da elemek demekti. Atina’da etikten doğa referansının elenerek etiğin sadece insanlar arasındaki
bahsettiğimiz şekildeki ilişkilere indirgenmesi, Atina’dan türetilen felsefi, tarihi ve politik kavrayışın
içeriğini belirlemiştir. Oysa Atina’ya atfedilen kozmopolit ve evrensel etiğin kapsayıcılığı esasında
İyonya’da mevcuttur; çünkü söz konusu kozmopolitlik ve evrensellik ancak dünyaya ve insana ortak
bir zemin belirlemekle mümkündür ve bu da İyonya düşünce ve dünya tasavvurunda mevcuttur.17
Karatani, İyonya ve izonomiyi A tipi mübadele okuması olarak sunmuş olsa da bahsettiği A

tipi mübadelenin olumsuzlamasıyla ulaşılacak D tipi mübadele ile ilgisini henüz kurmamıştır. Fakat
çabasının, çağın ihtiyaç duyduğu kapsayıcı bir tarih anlatısının imkanı ve bu anlatının oluşturacağı
politik alan için referans noktaları saptamak olduğunu düşünmekteyiz. Karatani, dayanak olması
gereken referans noktalarının tarihsel olması gerektiği kadar felsefi de olması gerektiğinin de
ayırdında olduğu için çabasının Avrupa ve demokrasi kültünün oluşturduğu ekonomi-politik
angajmandan ziyade entelektüel bir çaba olduğunu söyleyebiliriz.
3. XXI. yüzyılda hala bir tarih anlatısına ihtiyacımız var mı?
Adorno, XX. yüzyılın ortalarında (1956) Horkheimer ile gerçekleştirdikleri bir konuşmada Avrupa
felsefesi ve tarihinin ekonomi-politik organizasyonun tarihsel başarısını işaret ederek “İlk defa
artık daha iyisini tahayyül edemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz” der ve tahayyülün yerine politik
alanı sürekli yeniden üretecek ve ihya edecek olan “çalışma”yı olumlar. Horkheimer da bu tezi
onaylayarak söz konusu ekonomi-politik organizasyona karşı oluşacak herhangi bir teorik direnci
bile “uygarlık karşıtı” olarak niteler.18 Fakat iki düşünürün de göz ardı ettiği nokta, sıkı sıkıya
tutundukları uygarlığın dahi ancak daha iyi bir gelecek tahayyülü ile mümkün olduğu ve felsefenin
de bir tahayyül meselesi olduğudur. Artık daha iyisinin tahayyül edilemez olduğunu savunmak,
içinde bulunulan çağın ekonomi-politik koşullarının sonsuz tekrarının kabulü ile birlikte mevcut
politikaların kamusal alandan düşünsel alana kadar belirlenimde bulunması ve bir nevi totaliteryanizm
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ile sonuçlanmasıdır. Oysa felsefe gibi tarihin de sonunun “ilan edildiği” bir çağda, hem felsefeyi
hem de tarihi insan varoluşunun koşulları olarak tasarlayan entelektüel tasavvur, eleştiri sunduğu
politik alanı politikacılar gibi revize etmeye çalışmamalı, bunun yerine felsefi ve tarihi referans
noktalarını saptayarak farklı anlatılar ileri sürmelidir. Çünkü felsefenin sonunun ilan edilişinden
hemen sonra tarihin sonunun da ilan edilmesinin tesadüfî olmadığı gibi, yeni imkanların sorgulandığı
anlatılardaki tasavvurlarda (Karatani’de olduğu gibi) felsefe ile tarihin birbirleri ile koşullandığını da
görmekteyiz. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki felsefe gibi tarih de insana ve insanın anlam arayışına
dair nihai çözüm önerilerinin imkân dâhilinde olmadığını kabul eder ve bunun karşısında olanakları
çeşitlendirmekle ilgilenir. Nitekim tarihin sonu ilanının dahi beraberinde geniş bir tartışma düzlemi
yaratması böyle bir çabaya duyulan ihtiyacı azaltmamış aksine yeni arayışlara ihtiyaç duyulduğunu
göstermiştir. Son dönem çalışmaları ile ön plana çıkan Karatani’nin metinleri üzerinden anlatmaya
çalıştığımız bu arayışlardan sadece biridir ve ileri sürdüğü ve savunduğu anlatı nihai değildir. Daha
iyisini tahayyül etmemiz için sunulan okumalardan ve imkanlardan biridir.
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Mesele Yaklaşımı ve Kavram Sorunu
Ahmet Emre Polat*
Devletlerin kurumsal yapılarını, organizasyonlarını, süreçlerini, politik ilişkilerini inceleyen
bir alan olarak siyasi tarihçilik1, genel itibariyle tarih ile siyaset bilimi arasındaki bir yerde varlığını
sürdürürken, bazı zamanlarda arada kalmışlıkla malul olarak nitelendirilmiştir. Akademik anlamda
siyasi tarihçilik, özellikle 1900’lü yılların ortasından sonra ciddi bir metodolojik sorunla karşı karşıya
kalarak zayıfladığı yönünde eleştirilmiştir.2 Bu eleştiriler ise neyin kaynak olarak kullanılabileceği ve
bu kaynak kullanımının diğer bilim dallarından ne derece farklılık oluşturduğu üzerine yoğunlaşmıştır.
Ancak burada siyasi tarihçiliğin ne olduğundan ve konumundan ziyade daha genel bir problemin
varlığı göz ardı edilmektedir. Sorulması gereken asıl soru metodoloji arayışının nazariyat arayışı olup
olmadığıdır. Nazariyat arayışı, tarihçilikte olaylar, olay örgüleri, eğilimler ve yorumlama sırasında bir
dizi yöntemin ve belirlenimlerin kullanılması ile alakalı olarak görülebilir.3 Sorunun bu tür bir teknik
duruma indirgenmesi ise olayların anlamlılığının kavramsal kısıtlılık veya sapma nedeniyle gözden
kaçırılmasına neden olmaktadır. Bunun nedenlerinden en önemlisi modern devletler tarihinin merkez
nokta olarak alınması ile siyasi tarihin Fransız devrimi öncesi ve sonrası olarak ayrılmasıdır.4 Fakat
nazariyat arayışı metodolojiyi de kapsayacak şekilde, insanın vakıalara zemin olarak aşkın ile fikri
olan arasında kurmuş olduğu temasın neliğidir. Soruyu buraya çekmemizin nedeni fail olarak insanın
vakıa ile ilişkisinin mesele temelli bir yaklaşımla açığa çıkartılabilme ihtimalidir. Mesele yaklaşımı,
vakıanın bir tecrübe olarak değerlendirilmesi, ancak failin öncelikli hale getirilerek, nazari açıdan
failin fiiliyle olan ilişkisini açığa çıkarma ve bu fiilden kastının vakıadan değil bizzat kendinden yola
çıkarak ele alınmasıdır. Ancak siyasi tarih araştırmaları insanlık tarihi olarak kavradıkları sürecin en
önemli değişim ve gelişmelerini modern döneme atfetmekte ve doğal olarak kavramsallaştırmalarını
olayların dönüştürücülüğünden hareketle elde etmektedirler.5 Bununla birlikte de siyasi tarih yazımı
teolojik anlamda bir ilk tarih yazımına evrilme eğilimi taşımaktadır.6 İlgi olarak ise siyasi tarihçiliğin,
“modern öncesi” olarak nitelendirilen dönemi yadsımadığı iddia edilse ve Avrupa’nın yanında Asyaik
bir doğu tarihinin gözetildiği düşünülse de süreç her halükarda sessiz veya sesli, örtülü veya açık bir
şekilde “modern devlet”e götüren zamansal bir silsile olarak kabul edilmektedir.
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Çalışması”, Uluslararası İlişkiler, C.12, Sy.48, ss.117-133.
Oral Sander, Siyasi Tarih, İstanbul, İmge Yay., 1989, s.1-4.
Sander, a.g.e., s.5.
Bu noktada en belirgin ve yaygın kabul insanlık tarihinin aslında “düşünen ve iki ayaklı hayvanların” gelişme ve yeryüzüne adaptasyon tarihi olmasıdır. Siyasal tarihin bu süreç içinde politik problemlerle alanının daraltıldığı söylenir.
George H. Sabine, A History Of Political Theory (Fourth Edition), ed. Thomas L. Thorson, Florida, Holt, Reinhart
and Winston, 1973, s.3-4.
Teolojik anlamda ilk tarih yazımı için bkz. Yalçın Koç, Tarih ve Nazariyat, s.182. Bu durumun örneklerine ileride
Osmanlı tarih yazıcılığı bağlamında değinilecektir.
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Siyasi tarihin devlet merkezli bir tarih olduğunu kabul etmekle birlikte7 öncelikle problematiği
teşkil eden noktanın mesele zemininde ele alınmaması nedeniyle belirlenen yol ve ardına düşülen
izleklerin muğlaklaşarak saptığını; cevap aranan soruların, derinleşemeden yatay düzlemde başka bir
sorunla giderilmeye çalışıldığını düşünmekteyiz. Siyasi tarihe yaklaşımların zaman zaman eleştiri
nesnesi haline de gelen “bakış açısı”nın hakimiyeti ile nitelendirilmesi, eleştiri nesnesi olarak hafife
alınan, olumlu kullanım itibariyle ise kullananın amacını çoktan aşmış bir durumdur.8 Bakış açısı
nitelendirmesinin naif masumiyetinin çok ötesinde, aslında “tesis edici görü” olarak işlevi, mevcut
vakıaların bizzat kendilerini problem haline getiren, aynı zamanda da vakıaları kendilerine zemin
olacak şekilde yeniden kuran bir yapı arz etmektedir. Bu itibarla da bakış açısı, vakıalara yaklaşımın
teorik yapısını belirlemenin ötesinde bizzat nazariyatın yerine geçerek, vakıalara tarihi anlamda yön
veren, onları yeniden inşa eden ve tarih nesnesi haline getiren şeydir. Bu inşa sürecinde vakıalar,
söylemler üzerinden birbirlerine benzeştirilerek, farklı zeminlere ait olmalarına rağmen tek bir
zemindeymişçesine ve ontolojik bağlamlarından koparılarak değerlendirilmektedir. Ancak konuya
mesele zemininde yaklaşım sergilenmesi ve problematiğin mesele üzerinde kurulması, vakıa ve
durumlar arasında zeminsel benzeştirmelere olanak tanımadığı için özgün kavramsal ayrımları
zorunlu hale getirmekte ve olağan bir süreç silsilesinin de dilsel olarak her daim kurulabilir olmadığını
göstermektedir. Konuyu biraz daha açık hale getirecek olursak, modern devletlerin merkeze oturduğu
siyasi tarih çalışmaları modern öncesi dönemi kimi zaman “karizmatik liderler”, kimi zaman “büyük
olaylar”, kimi zaman da “dini/ideolojik kavgalar” tarihi olarak ele alırken, genel olarak bunları modern
döneme taşıyan sürecin kilometre taşları olarak görmüşlerdir.9 20. Yüzyılda kültürel, ekonomik ve
coğrafi temaların hareket alanı olarak kullanılması da söz konusu problemi ortadan kaldırmamıştır. Bu
noktada bir kavrama farklı dil ve kültürlerde tercüme esasına dayalı olarak karşılık aranması anlamsız
bir çabadır. Buna karşılık üzerinde durmaya çalıştığımız yaklaşım vakıalara, kurumlara ve söylemlere
öncelikli olarak failin esasa alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Failin esasa alınması, söz konusu
failin varlık, var olma ve fiil icra etme konusunda ne tür bir hafıza ve bilinçle hareket ettiğini ortaya
koymayı zorunlu kılar. Bu nedenle de herhangi bir kavramsallaştırma öncelikli olarak bu hafıza ve
bilinci gözetmek zorundadır.
Osmanlı erken dönemi araştırmalarında bu sorunun bir yansıması olarak kavram benzeştirmeleri,
olayların ve olguların benzeştirmelerine dönüşerek, vakıalar Ortaçağ literatürünün alelade ancak
sürece götüren bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Nihayetinde elde mevcut bulunan modelleme ve
kavramsallaştırmalar, insanların varlığını diğer varlıklardan ayıran şeyin sosyal hayat ve toplumsallaşma
olduğunu vurgulamaktadır.10 Osmanlı tarihi çalışmalarında bu anlayış minvalinde temel belirleyici
ve kurucu olan şey, sosyal hayatın standart organizasyon ihtiyacının giderilmesi arzusu olarak kabul

7
8
9
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62

Çetinsaya, a.e., s.7.
Yalçın Koç, Anadolu Mayası, 3.B., Ankara: Cedit Yay., 2011, s.309.
Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset, İstanbul, Timaş Yay., 2009, s.21.
Sabine, a.e., s.3.

edilmiştir. Her ne kadar sorular konunun bizzat kendisinden çıkarılıyor gibi olsa da temelde “insanlık
tarihi” olarak nitelendirilen alana atfedilmiş problemlerdir. Sosyal haklar, iktidar mücadeleleri, ayrık
hareketler, ekonomik sorunlar, demografik ve etnik ayrımlar rasyonel olmayan şeyleri rasyonel forma
sokma araçları olarak belirirler.11 Bu bakımdan da kavramlar temel dayanak noktalarını, bu kavramların
politik karşılıklarının en net takip edildiği iddiasına muhatap olan Yunan site devletlerine nazaran tesis
edilirler.12 Fakat bu ayrım ve kavramsallaştırmaların kullanımının ne kadar açıklayıcı olduğu, soruların
ne kadar daha büyük bir sorunla kapatıldığı ile alakalıdır.
Osmanlı örnekleminde kırılma öncelikli olarak politik sorunların teolojik problemler haline
dönüştürülmesinde yaşanır. Siyasi tarih açısından ortada bir temsil sorunu vardır ve Müslümanların
kurmuş olduğu bir devlette, devletin temsil kudreti ile dini olanın ve sosyal olanın bir araya getirilmesi
gerekir. Bunun için ise üç postula ortaya koyulur; devletin pre-modern dönemde kurulan ve bir süre
sonra imparatorluk halini alacak güçlü bir feodal yapı göstermesi (beklentisi), İslam’ın “tek tanrılı
dinler” formasyonuna uygun olarak dönemi için çağdaş seviyeyi ifade etmesi, Türkmenlerin sosyal
hayatının peşinen arkaik kabul edilmesi. Bu üç politik postula zorunlu olarak bir rabıtayı gerektirir.13
Bu bakımdan devletin anlam alanı, teolojinin anlam alanı ve Müslüman bir toplumun anlam alanı
vakıaların zemininde tarihi, demografik, etnik ve/veya kültürel olarak bir araya getirilmeye çalışılır.
Bunu yaparken devlet esas ve öncelikli olanı oluşturur, din ve sosyal olan ise buna tabi olan değişkenler
olarak ele alınırlar.14 Bu noktada bu üç postulanın bir değerlendirmesini sunarak konuyu ele almak
istiyoruz.
Devlet için sorulması gereken soru, mesele olarak Müslümanlar için devletli olmanın anlamının
ne olduğu ve bu anlamla tutarlı olarak Müslüman devletlerde hükümdarlık, meşruiyet ve otoritenin hem
hukuki hem de metafizik olarak nasıl tesis edildiğidir. Bu bakımdan da devlet kurucu olan insanların
(bundan kastımız bizzat halkın kendisidir) kimliğinin bu anlamla kurduğu ilişki başlıca rol oynayacaktır.
Ancak soru “İslami devlet” kavramsallaştırması altında incelendiğinde öncelikli sorun devletin bizzat
kendisi haline gelmektedir ki devlet burada insana da öncelikli kabul edilir. Bu noktada devlet ile ilgili
kavramsallaştırmaların, modern, pre-modern, arkaik, ortaçağ, feodal gibi vasıflarla tasnif edilmesi ve
kurulması gerekir. Burada oluşacak sorun daha sonra ele alınan devlet veya devletlerin bu vasıflara
sahip olup olmaması üzerinden araştırmacının “bakış açısı”na göre çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

11 Deborah Stone, Policy Paradox, New York, W. W. Norton & Company, 1998. s.1-13; Byzantium and The Turks in The

Thriteen Century, Oxford, Oxford Uni. Press. 2014.

12 Stone, a.e., s.17.
13 Bu aslında sürekli olarak adından söz ettiren ancak açık bir tartışma alanına ve sorulara kavuşamayan ruhbanlık kavra-

mının da tetikçisidir. Bu noktada devletle sosyal olanı birleştirecek olan şey araştırmacılara göre dinin bizzat kendisi
olarak ruhbanlıktır. Kavramın kullanımı tam olarak zorlanarak yapılmaya çalışılan bir adaptasyon sorunudur. Kavramın
gelişimi, siyasi, sosyal ve teolojik konumu, Hristiyanlık dininin ruhbanlığa dönüşümü için Bizans tarihi çalışmalarına
bakılması daha açıklayıcı bir ifade sunacaktır. Ancak konunun sınırlılıkları itibariyle bu noktaya burada değinmeden
yalnızca işaret ederek geçmeyi tercih ediyoruz.
14 Osmanlı kuruluş dönemi tartışmalarına dair değerlendirmeler için bkz. Cemal Kafadar, İki Cihan Aresinde, Çev. Ceren
Çıkın, İstanbul, Bileşik Yay. 2010. Ahmet Demirhan, Kuruluş Sarmalından Kurtulmak, İstanbul, Dergah Yay., 2019.
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Ancak bu kavramsallaştırmaların ne kadar teolojik olduğu, nazari anlamda nereyi zemin kabul ettiği,
söz konusu teolojinin ele alınan yerde bir tutarsızlığa sebep olup olmadığı gözetilmez. Bu nedenle de
ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar, vakıaların farklı “bakış açılarına” tabi tutulmaları ile çözülmeye
çalışılır. İşte bu noktaya biz sorunun başka büyük bir sorunla örtülmesi diyoruz. Ancak mesele
Müslümanların tesis ettiği bir devlet olarak ele alındığında devletin modern, pre-modern veya başka
bir şey olması öncelikli sorun olmaktan çıkarak; devletin adalet, hukuk, refah, güç vs. bakımından
Müslümanların hakikat anlayışı ile ne derece tutarlı olduğuna dönüşecektir. Bu tutarlılıkta birlik, sosyal
hayat, toplumsal düzen ya da politik deneyim, zorunlu olarak kendi kavramları ile değerlendirilmek
zorunda olacaktır. Fakat “İslami Devlet” formasyonu, devletin nasıl İslami olacağına, farklı İslami
kavrayışların çatışmasına, otoritenin İslamileştirilmesine, tanrı-kral arasındaki bağın İslami olarak
tesis edilmesine hatta son çalışmalarda modern dışı kalan İslamiliğe indirgenmiştir.15
Osmanlı ile ilgili olarak insanların neden Osmanlı gibi bir devleti tercih ettiklerinin cevabının
aranması gerekir. Mevcut çalışmalar, devletin bizzat kendisini problem haline getirdiklerini düşünerek,
insanların tercihlerini yönlendirebilecek bir devlet ideolojisi arayışını merkeze almışlardır.16 Bu
ana ilkelerin etrafında oluşan dikey kavramlar insanları devlete doğru yönlendirirken, ana ilkeler
yatay kavramlar olarak devlete yönelen insanları bir arada tutan şeyler olarak işlevselleşirler. Söz
konusu yönlendirici dikey kavramlardan en kullanışlısı ise Osmanlı tarih çalışmaları için ekonomik
göstergelere tabi tutularak sınırlandırılmaya çalışılan gaza kavramıdır. Ancak bu sistemleştirmeden
elde edilen cevaplar ideal olarak bir yönlendirme gösterseler de hiçbir zaman neden bir diğeri değil de
Osmanlı cevabını verememişlerdir.17 Cevap olarak ortaya atılan genel itibariyle Osmanlı’nın ekonomik
göstergelerinin diğerlerinden daha iyi olduğuna yönelik bir beklentidir. Ancak gazanın ekonomik
göstergeye tabi tutulması, arkasından gelecek soruların bu soruyu örtmesi ile sonuçlanır. Bizans gibi kafir
bir devlete yönelen gaza, diğer Müslüman beyliklere yöneldiğinde nasıl anlamlandırılacaktır? Özellikle
Wittek ve Imber’in çalışmalarında bir çıkmaza dönüşen soru, gazanın dinle olan bağından dolayı bu
defa dini olanın tartışmaya açılması ile devam eder. Müslümanlarla savaş nereye oturtulacaktır?18 Bu

15 Wael Hallaq, İmkansız Devlet, Çev. Aziz Hikmet, İstanbul, Babil Yay. 2019.
16 Durum açık bir şekilde ideoloji olarak ifade edilmese de genel olarak devletin izlemiş olduğu siyasetin ana kurucu ilke

olduğu peşinen kabul edilmiştir. Bu durumda kurucu olmak bakımından siyaset, doğrudan ferdin önünde yer alır.
Bkz. Rudi Paul Lindner, “İlk Dönem Osmanlı Tarihinde İtici Güç ve Meşruiyet”, Çev. Pınar Emiralioğlu, Söğüt’ten
İstanbul’a, Der. Oktay Özel, Mehmet Öz, İstanbul, İmge Yay., 2000, ss.407-427. Mehmet Öz, “Klasik Dönem Osmanlı
Siyasi Düşüncesi: Tarihi Temeller ve Ana İlkeler”, İslami Araştırmalar, C.12, sy.1, ss.27-33.
17 Rudi Paul Lindner, Göçebeler ve Osmanlılar, İstanbul, İmge Yay., 2000, s.83.
18 Colin İmber, “Osmanlı Hanedan Efsanesi”, Çev. Fatma Acun, Söğüt’ten İstanbul’a, Der. Oktay Özel, Mehmet Öz,
İstanbul, İmge Yay., 2000, ss.241-270, s.244-247; “Gaza önderliği Osmanlı hanedanının idaresi için yeterince meşruiyet sağlamıyordu… Müslüman devletlere karşı, geçmiş ve mevcut saldırıları haklı gösteren Selçuklu veraseti efsanesi
1500’ün hemen öncesine kadar netleşmemişti. Ancak 1400-1500 arasındaki yüzyıl, Osmanlı soyunun, bu dönemdeki,
Türk soyundan gelen komşu hanedanlardan daha asil olduğunu gösteren bir Türk şeceresinin yaratılmasına şahit oldu”.
Bkz, a.e, s.255. Konuya dair benzer tartışmalar için ayrıca bkz. Lindner, a.e., s.22-23; Linder, Osmanlı Tarihöncesi,
Çev.Ayda Arel, İstanbul, Kitap Yay. 2008, s.79. Feridun Emecen bu noktada “Dârülbagy” kavramı ile konuyu açıklar,
Feridun Emecen, İlk Osmanlılar, İstanbul, Kitabevi Yay., 2010, s.114. Bu noktada ayrıca araştırılması gereken husus
gazanın bağlamından koparılarak “holy war”/”Kutsal Savaş” olarak değerlendirilmesidir.
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noktada yeni tartışmalar Imber’in sapmalarına dikkat çekerek konuya başka boyutlar kazandırmış
ve mevcut tartışmalardaki boşluklara dikkat çekmişlerdir.19 Bizce söz konusu edilmesi gereken
söylemsel sapmalarla birlikte daha hayati bir nokta olarak nazariyat sorunudur. Çünkü başlık olarak
“İslami Devlet” formasyonunu olumlamak ya da olumsuzlamakla işe başlandığında, doğal olarak
vakıalarda bu formasyonla uyumlu olmayan yanlar söylemsel değişikliklerle ve daha başka sorularla
tadil edilmeye çalışılır. Halbuki mesele Müslümanların kurmuş olduğu bir devlet meselesidir ve bu
Müslümanların devlette aradıkları içsel “birlik”in ne’liği diğer vakıaları belirleyecektir. Bu bakımdan
“İslami Devlet” formasyonu Osmanlı tarihi çalışmaları için bazen gizli bazen açık bir örtü olarak asıl
soruların sorulmasını engelleyen bir perde işlevi görmüştür.
Yukarıdaki sorunun ortaya atmış olduğu ve bizim ikinci problemimiz dini olanla devletin temsil
kudretinin birleştirilmesi meselesidir. İslami Devlet formunun söylemsel olarak tadil edilebilmesi,
dinin de tarihsel bir nesne olarak alınmasına bağlıdır. İslam, dönemi itibariyle ve müslüman devletlerin
durumu göz önünde bulundurulduğunda söylemleri itibariyle diğerlerine nazaran daha çağdaş bir din
formu olarak ele alınır.20 Ancak bu söylemler devletli olma ve toplumsal yapı ile birlikte düşünüldüğü
için İslam, devletin kendisi gibi kabul edilir.21 Tam da bu nokta Türk devletlerinin “İslami” durumlarının
söylemsel olarak tadil edilme noktasıdır. Burada Selçuklu devletini müteakiben Anadolu’yu tanımlamada
kitabi İslam ile sözlü İslam olarak bir ikilik/duality önerme cihetinden tesis edilerek, asıl/özne olma
durumu kitabi olana verilir. Fakat problemli olan, atıf yapılan her iki kavramın da fikriyat düzlemine
mahsus olması, ancak bahse konu olan dinin ise doğrudan aşkına mahsus bir zeminde yer almasıdır.
Bu noktada olaylar birer iman-inanç problemi haline getirilerek, aslında fikriyata ait olmayan iman
meselesi kitabi ve sözlü olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Söylem itibariyle bu tür bir tanımlamada ilk
elden sorun görülmese de nazari cihetten zeminsiz bir tanımlama olarak nitelendirilmelidir. Zira burada
genel olarak aşkın mefhum devletin/otoritenin bizatihi kendisi olarak kabul edildiği için din, inanç ve
kimlik, fikriyatın alanında kurulan birer olgu haline dönüşmekte; böylelikle de doğrudan değişime
ve dönüşüme tabi olarak kabul edilmektedir. Eğer bu söyleme göre din, kimlik, inanç değişim ve
dönüşüme tabi, bunun karşısında aşkın olan devletin kendisi ise, ferdin benliği için esas alınacak şey,
devlettir. Bu bakımdan otoritenin kendisini açığa çıkarışının aracı olarak söylem hangi grup tarafından
nasıl ortaya konulursa -yazılı veya sözlü- değişim alanındaki varlıkların da buna göre şekillendiği

19 Ahmet Demirhan, a.e., s.51-52.
20 “Böyle bir dinin karşısında, tanrı’yı belirli bir ırkın güdücüsü olarak gören Yahudi dininin ve Tanrı’ya nasıl hizmet

edileceği konusunda ortalama insanın bir türlü anlayamadığı çeşitli yorumlar, doktrinler, mezhepler ortaya çıkaran ve
sık sık yeni değerlendirmelere konu olan Hristiyanlığın, Arap dünyasında pek bir şansı kalmadı. Aslında, İslamiyet tüm
insanoğluna daha üstün değerler sunmaktaydı. Roma İmparatorluğu’nun edebi, kültürel ve toplumsal geleneği çürümeğe
başlamıştı. İşin ilginç yanı, insanoğlunun İslamiyet’in temsilcilerinin içtenliğine inancı sarsıldıktan sonra İslamiyet de
zayıflamağa başlayacak ve birliği bozularak çeşitli bölüntülere ayrılacaktır.” Sander, a.e., s.20-21.
21 Bu noktada özellikle Augustinus’un, tanrı ve doğa arasında kurduğu bütünlük ilişkisinin incelenmesi gerekir. Augustinus,
tanrı ve doğa arasındaki bütünlükte, bütüne zarar veren parçaların bütünden kovulmasını ve gazaba uğramalarını anlamlı
hale getirir. İslam’la devlet arasında da bu bütünlük sağlandığında bütünlüğe uymadığı düşünülen parçaların, söylemsel
düzeyde bütünden uzaklaştırılmaları normal hale gelir. Bu noktada kilise kavramlarının Osmanlı tarih çalışmalarına
uygulanması ayrıca bir araştırma konusudur.
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düşünülür. Artık bu noktada mesele değil, politik bir problem alanı şekillendirir. Politik problemin
altına düşülen olgu ve olaylar birbirlerine ait kavramlarla ifade edilebilirler. Tıpkı şamanların, erken
dönem Anadolu’da şeyhlerle bir ve aynı tutulmaları örneklerinde olduğu gibi.22 Böylelikle Osmanlı’nın
kuruluşu çatışmalarla bağlantılandırılmış otorite-din mücadelesinin resmi haline gelmektedir. Fakat
temel mesele Müslüman olarak Anadolu’daki ferdin, neye ihtiyaç duyduğudur. Soruyu bu şekilde
sormadığımızda, problem Anadolu’ya gelen fertlerin “İslami” açıdan nasıl konumlandırılacağı
sorusuna dönüşmektedir. Bu yüzden de “İslami” olanı belirleyen bir grubun varlığı, dışsal sınırların
belirlenmesi adına zorunlu hale gelir. İşte burada bu vazife dışsallaştıran ve sınır ifade eden “Kitabi
İslam”a verilir. Bu dışsallaştırmanın sonucunda bizi yeni bir sorun olarak bu defa “sözlü İslam”a tabi
olan halk beklemektedir.
Sorumuzun üçüncü ayağı olan Türkmenler işte bu dışsallaştırmanın konusu olarak çalışmalarda
yerini almaktadır. Bu noktada Türkmenlerin Anadolu coğrafyasındaki tecrübelerinden yola çıkılarak
benzeştirme usulü ile yapılan değerlendirmeler, onların arkaik bir mirasın temsilcileri oldukları kabulü
ile hareket etmektedirler. Bu benzeştirmelerde arkaik olarak kabul edilen inançlar, o günün kalıntıları
olarak düşünülen öğelerle dini söylem zemininde tercüme esasında birleştirilir. Bu bakımdan özellikle
motifler ve mimari öğeler dini söylemin bir parçası olarak kabul edilirlerken, önceki inançlara
atfedilen kültler olarak okunurlar.23 Ancak merak uyandıran nokta, Müslüman bir ferdin tecrübesinin
değerlendirmeye tabi tutulacaksa öncelikle Müslüman kimliğine atıfla değerlendirilmesi ve İslam
literatüründeki yerinin konu edilmesi gerekirken, zeminin tercümeye dayalı bir benzeştirmeye tahvil
edilmesidir. Zira örnek olarak, canlı olmadığı düşünülen bir varlığa hitabın arkaik ve “heterodoks”
kültlerle teması tercüme esasında kurulabilirken, Hz. Peygamberin yağmura hitabında olduğu gibi
hadislere veya örnek verilebilecek diğer kaynaklara başvurulmamaktadır.24 Bu noktada arkaik
benzeştirmesi toplumsal alana yönelik göçebe-yerleşik çatışmasına da tahvil edilmiş ve devletin
beyin şahsında “Osmanlılık” adıyla tanımlanacak yeni bir kimlik ürettiğini ileri sürmüştür.25 Bunun
öncesinde ise Türkmenler arkaik mirasın varisleri olarak, motifler üzerinden soyut bir şecere sorununa
dönüştürülmüş ve “ilk tarih” yazımına evirilmiştir. Ancak konuya hem tarihi açından hem de kimlik
açısından bakıldığında göz ardı edilen soru, İslamiyetin Türklerde bir köken-kimlik birleşmesi sağlayıp
sağlamadığıdır. Bu noktada Abbasi dönemine kadar götürülen örneklerde Arap milletçiliğine yapılan
atıflar sadece çatışma düzleminde açıklamalar sunmakta fakat ne kimlik açısından ne de fert açısından
sorun ortaya koyulmamaktadır. Tarihi vesikalardan ve vakıalara ait kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla ise
Türkler ve İslamiyet arasındaki ilişki Türkler açısından köken-kimlik atıflarında farklı bir bağlantıya

22 Ahmet Yaşar Ocak, Alevi Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, 3.B. İstanbul, Dergah Yay., 2003, s.71.
23 Ocak, a.e., s.121.
24 Hz. Peygamber yağmur başladığı sırada, elbisesinin baş kısmını açarak yağmura döner, sebebi sorulduğunda ise şöyle

buyurur: Onun Allah ile olan ahdi tazedir”. Sahih-i Müslim, “Kitabu’l-İstiska”, c.8, Beyrut, Daru’l-Taaseel, 2014, s.63.

25 Halil Berktay, “Osmanlı Devleti’nin Yükselişine Kadar Türklerin İktisadi ve Toplumsal Tarihi”, Türkiye Tarihi Osmanlı

Devletine Kadar Türkler, C.1, Yay. Sina Akşin, 3.b., İstanbul, Cem Yay., 1990, ss.23-138; Demirhan, a.e., s.61-63, 86.
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sebep olmakta, ahlaki ve siyasal olarak ise yeni bir tavrın çıkmasına imkan açılmaktadır.26
Sonuç itibariyle siyasi tarih çalışmalarına Osmanlı örneğinden bir değerlendirme sunmak
gerekirse, siyasi tarihi en ince ayrıntılarıyla ele alan geniş kapsamlı çalışmaya şiddetle ihtiyaç
vardır.27 Ancak belki de daha şiddetli bir ihtiyaç, nazari anlamda bir gözden geçirmenin yapılması
ve kavramsal analizdir. Çünkü problemin tespiti konuların tasnif ve tahliline indirgenmektedir.
Bu indirgeme, vakıalara yüklenen soyut yüklemlerin onları siyasal olarak nitelendirmemize sebep
olduğunun farkedilmesi ile giderilebilir. Fakat kavramla beraber kavramın mekanının belirlenmesi,
siyasi tarih çalışmalarına konu olan şeyin kendi mekanında faili fert olarak gözetecek şekilde
ele alınması, bizim için temel problemi oluşturmaktadır. Sorumuz şudur, devletin süreğenliğini
bir kenara bırakarak, bir Müslümanın ya da Müslüman bir halkın devlet bilincindeki başarısı
nedir? Müslümanlar insani ihtiyaçlara, beklentilere ve sorunlara ahlaki-siyasi-sosyal bir cevap
getirebilmişler midir? Ve getirilebilirler mi? Bunun politik-siyasi uzamlarından bahsedilebilir mi?
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İnsanlık Tarihini Kurgulamak
Ayhan Bıçak*

Giriş

İnsanlığın en büyük başarısı, kültürel yapıyı kurarak kendini kültürel bir varlık olarak
meydana getirmesi ve on binlerce yıldır kültürel varlık olarak türünü devam ettirmesidir. Bilgiler,
düşünceler, değerler, kurumlar ve gelenekler tarafından oluşturulan kültürel yapı, insanlığı
tarihsel süreçte geliştirmekte, dünyanın her bir köşesine nüfuz etmesini sağlamakta, insanlık
olgusunu gerçekleştirmeye yöneltmekte, insanlığın yaşama şartlarını iyileştirmekte, uzaya yolculuk
yaptırabilmekte ve insanı biyolojik olarak yeniden üretme sürecine götürbilmektedir.
Tarihsel sürece 21.yüzyıldan bakıldığında, iktisadi imkanların arttığı, hukukun hakları
güvenceye aldığı, zanaatların ve teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştığı,
yaşama sürelerinin belirgin bir şekilde uzadığı, öğretim sisteminin bütün insanları kapsadığı, bilim
başarılarının açıkça sergilendiği, dünyanın bilinir kılındığı, insanlığın kavranabildiği, ahlaki
sorumlulukların kabile sınırlarını aşıp dünyayı kuşattığı, yönetimlerin güvenilirliklerinin giderek arttığı
görülmektedir. İnsanlığın iyi yönde geliştiğini ortaya kayan çok sayıda ve güçlü veri bulunmaktadır.
İnsanlık, başarıları yanında kendisi kadar yaşlı çok ağır problemlerle de uğraşmaktadır.
İnsan sürekli sorun yaratmakta ve kendi yaşama şartlarını kötüleştirmektedir. İnsanlık tarihinin
başlangıçlarında ortaya çıkan kötülükler, hatalar ile başarısızlıklar giderek katmerleşmiş, taşlaşmış ve
totemleşmiştir. Kabileciliğin giderek güçlendiği ve narsist eğilimlerin çok arttığı günümüz dünyasında
her kişi kendini en iyi insan olarak görmektedir. Öte yandan gelir dağılımındaki dengesizlik, eşitsizlik,
çevre kirliliği, iklim değişikliği, toplumların hiyerarşik sıralamadaki yerlerine göre muamele görmeleri,
ideolojik körlükler, teknolojik gelişmenin yarattığı sıkıntılar, insanları ana bağlanarak ürkekleştirilmesi
insan türünün sürekliliğini tehdit etmektedirler.
İnsanlığın yaşadığı ağır problemlerin oluşturduğu karamsar resim iyimser resim kadar çarpıcıdır.
Tarihin gerçekçi ve eleştirel değerlendirmeleri, yin-yang öğretisinde olduğu gibi, başarısızlıklarla
başarıların iç içe geçmiş bir şekilde yol aldıklarını göstermektedir. Tarihsel süreçte değerler ile
kurumlardaki gelişmelere bağlı olarak insanlığın yaşama şartlarının iyileştiğini kabul etmezsek tür
olarak bütün yapıp ettiklerimizin kötü olduğunu onaylamış oluruz. Bu akıl yürütme doğru değildir.
Öte yandan, türün büyük kısmı eşitsizlik, yoksulluk, yoksunluk, kibir ve kabilecilik, sömürgecilik gibi
canavarların ayakları altında ezilirken ayakta kalmaya çalışmaktadır. İnsanlığın gelişmişlik pastasının
%80’ini nüfusun %20’si paylaşıyorsa, nüfusun %80 pastanın %20’sini paylaşmasına gelişmişlik denir
mi? Tahminen bu paylaşım oranları yaklaşık 10 bin yıldır değişmemiştir.

*

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
69

Pastanın paylaşımındaki oransızlık kadar büyük bir sorun da, ezilenler de dahil insanlığın bu
eşitsizliğe karşı çıkmaması, haksızlığı giderme çabalarına girmemesi, denklik1 çareleri aramaması,
eşitsizliği, yoksulluğu, çaresizlikleri, küçümsemeleri doğa ya da tanrısal yasa olarak benimseyerek
suskunlukla sineye çekmesidir.
Kanaatimce insanlık sorunları hakkında doğru değerlendirmeler yapabilmek ve sorunlarla
ilgili çözüm modelleri geliştirebilmek için söz konusu sorunların nedenlerini tespit etmek ve yeni bir
tarih anlayışıyla onları değerlendirmek gerekmektedir. Aşağıda, insanlık sorunlarının nedenlerine
değinilmekte, sorunlara çözüm modelleri üretmekle yükümlü büyücünün durumu değerlendirilmekte
ve yeni bir tarih anlayışı denemesi yapılmaktadır.

1. İnsanlık Sorunlarının Nedenleri
İnsan kendi varoluşunun sürekliliğini sağlarken aynı zamanda kendi kendine kötülük yapmanın
yollarını da sistemli bir şekilde üretip geliştirmiştir. Kişilerin duygu durumlarının tatminsizliği ile
değişkenliği, değer sistemlerince meşrulaştırılan insanların eşitsizliği ve bu eşitsizliği çok iyi bir
şekilde kullanan kabilecilik insanlık sorunlarının nedenleri arasında öne çıkanlardır.
1- Duygular: Korku, kıskançlık, nefret, intikam, üstünlük, sevgi, dostluk, sorumluluk, iyilik,
adalet, hak, … gibi duygular insan olmayı akılla birlikte gerçekleştiren doğuştan gelen yetilerdir. Aklın
işleyişinde duyguların önemli etkisi yanında akıl, duygu durumlarının bastırılması ve tatmin edilmesi için
de bütün imkanları kullanmaktadır. Duyguların her biri değere dönüştüğünden eylemlerin tamamında
etkilidirler. Duygu durumlarının değişkenlikleri, duyguların sürekli tatmin edilmesi gerektiği, tatmin
yollarının sorun üretmeleri, ilişkilerin çoğunlukla duygu temelli yürütülmesi insanlar arası çatışmaları
sürekli hale getirmektedir. Duygular, kişilerin birbirlerinin en üst seviyede sorumluluklarını
yüklenerek birlikte yaşayan aile üyeleri arasında da hiç tanımadıkları kişi ve kabilelerle çatışmalara
neden olmaktadır. Kişiler ve kabileler arası ilişkilere olumsuz duygular hakim oldukça çatışmalar
sürekli hale gelmektedir. Olumlu duygular ilişkileri güçlendirici ve sorunları çözücü olarak çok
başarılı olabilmektedirler. Ancak olumlu duygular her an olumsuza dönüşebilmektedir.
İnsan için varoluşsal öneme sahip olan duygular, tatminsizlikleri, kontrol edilemezlikleri,
saldırganlıkları, güçlü oluşları nedeniyle insanlık sorunlarının en önemli kaynaklarından biri haline
gelmektedir. Duygu durumlarının büyük kısmı insanlar arası ilişkilerde yaşandığından sorunlar

1
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İnsanlar arası eşitsizlik sorununu tartışırken “eşitsizlik”in karşıtını “eşitlik” değil, “denklik” terimini kullanmayı yeğliyorum. Biyolojik, kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı insanların bir birlerine matematik bağlamda “eşit” olamayacağı genel kabul görmektedir. Matematiksel eşitlik, sınırları ve değerleri sıkıca tanımlanmış işaretlerin işlemsel
sonuçlarının aynı olmasıdır. Denklik terimi, iki şey arasında farkların varlığını içererek onların denk olduğu (eşitmiş gibi
olduklarını) anlamını taşımakatadır. Her insan, insan olmak açısından eşit varlıklardır. Ancak kişiler sahip oldukları
nitelikleri açısından birbirlerinden ayrıldıklarından, nitelikleri nedeniyle kişilerin eşit değil denk oldukları söylemek
doğru gözükmektedir. Denklik, aynı sınıfın üyelerinin nicelikçe, nitelikçe, değerce birbirlerine çok yakın anlamda
bulundukları manasında kullanılmaktadır.

hiçbir zaman eksik olmamaktadır. Korku, güvenlik, kıskançlık, açlık gibi olumsuzluklar doğrudan
çatışmaların nedenleri olarak öne çıkarken, sevgi, dostluk, bağlılık gibi olumlu duygular kolaylıkla
olumsuza dönüşebilmektedirler. Duyguları kontrol altında tutma özellikleri de olan ahlak, inanç, hukuk,
ordu gibi değer sistemleri de istenilen sonuçları vermemektedir. Kişi, maddi ve manevi imkanlarına
yönelik tehditlere karşı saldırganlaşırken kendisi de başkalarının imkanlarını elde etmek için her fırsatı
kullanmaktadır. Kişiler, meşru ya da gayri meşru yollarla kendi gücünü artırmak ve başkalarından
üstün olmak için var güçleriyle çalıştıklarından sürekli birbirleriyle çatışma içindedirler. Haklarını
koruma ve hayatta kalma duygusuyla, üstünlük ve güç istekleri arasındaki çatışmalar insanın yaşadığı
sorunların kaynağı olarak öne çıkmaktadır.
2- Eşitsizlik: Kişi, doğuştan gelen bir duyguyla ya da kültürel yapıda öğrenerek başka kişilerden
üstün olduğu sanısıyla büyümekte ve her bir fırsatta bunu sergilemeye çalışmaktadır. Bu duygu durumu,
insanlar arasında bir denkliğin olmadığı düşüncesini uyulması gereken yasa haline getirmektedir.
Kişiler arasındaki eşitsizliği, bedensel imkanlar ve sosyal şartlar desteklemektedir. Başka bir deyişle,
kişiler arası eşitsizliğin nedeni, kişilerde bulunan “ben herkesten iyiyim” duygusudur.
Toplum, iktisat, hukuk, din, siyaset gibi temel değer sistemlerinde içkin olan özelliklerden
ürettikleri çeşitli gerekçeleri kullanılarak, toplumdaki bazı grupların (sınıflar, kabileler, etnik unsurlar,
inanç öbekleri, yoksullar) daha değersiz olduklarını meşrulaştırmaktadır. Tarih boyunca, toplumların
tamamında, toplumun yarısına yakınının yoksulluk içinde yaşamasının sorun olarak görülmemesi
insanlar arası eşitsizlik inancının gücünü göstermektedir. Eşitsizlikler, adları anılan değer sistemleri
tarafından öylesine meşrulaştırılmıştır ki; eşitsizlik insan olmanın temel niteliklerinden biri haline
gelmiştir. Toplumun zenginliklerini denk bir şekilde paylaşmak yerine, yöneticiler ve yönetim kadroları
tarafından çeşitli güç türleri kullanılırak zenginlik azınlıkta toplanmıştır. Bu dağılım siyaseten, hukuken,
iktisaden ve dinen meşrulaştırılmıştır. Çoğunluk, denklik haklarından yoksun bırakılmıştır. Hiyerarşik
sınıflar tarıma geçişle başlamakta, devletleşme süreçlerinde kurumlaşmaktadır. İktisadi imkanlar,
rütbeler, makamlar ve soyluluk gibi sıfatlar hak ihlallerinin gerekçesi olarak kullanılmışlardır.
Her ne kadar meşrulaştırılmış olsalar da eşitsizlikler hem kişiler, hem kabileler, hem de
toplumlar arasında çatışmaların başlıca nedenleri olmuştur. İktisadi zenginliğin en kolay yolu başkasına
ait olanları ele geçirmektir. İktisadi gücü en tepeye çıkarma tutkusu her türlü eşitsizliği ve çatışmayı
meşrulaştırmıştır. Hukuki, iktisadi, kavmi ve inanca dayalı eşitsizlikler toplum içi ve toplumlar arası
çatışmaların başlıca nedenleridir. Çatışmaların yarattığı sorunlardan kurtulmak için çatışma nedenleri
hakkında fazla düşünülmemiştir.
3- Kabilecilik: Aile, kendi kendine yeterli birim olarak toplumsal yapının çekirdeğini
oluşturmaktadır. Her aile ihtiyaçlarını karşılamak, çocuklarını büyütüp evlendirerek insan gücü ve
iktisadi bakımlardan güçlenmek amacındadır. Ailenin temel değerleri, aile üyelerinin güvenlikleri
ve çıkarları başta olmak üzere haklarını ölümüne savunmaktır. Kan bağı olan aileler birliği olan
kabile, aileden daha iyi şartlarda ve daha güçlü olarak kendi kendine yeterliliğe sahiptir. Bir yandan
ailenin gücünü artırmak için komşu kabilelere saldırırken, diğer yandan sürekli tehdit altında
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yaşamaktadır. Kabile üyeleri öncelikle ailenin sonra da kabilenin güvenliği altında onun değerlerine
göre yaşamaktadırlar.
Kabilelerin evren tasavvurlarında, sadece kabile üyesi kişiler insan olarak kabul edilmektedir.
Değerlerini, kurumlarını ve geleneklerini biricik doğrular olarak görmekte ve onlara bağlılıklarını
çok katı bir şekilde sürdürmektedir. Kültürel yapıdaki bütün değerler ile kurumları kabile çıkarları
doğrultusunda anlamlandırıp hayata geçirmektedir. Akrabalar ve hısımlar dışında dostluklar yoktur.
Kabileler arasında kısa süreli çıkar ilişkileri kurulmaktadır.
Kabileler ihtiyaçlarını başkalarından çalarak ya da zorla alarak karşıladıklarından aralarındaki
çatışmalar kesintisizdir. Genellikle birbirlerini yok edilmeleri gereken düşmanlar olarak görmektedirler.
Kabileler, birbirlerinin mallarını yağmalamak, cinayet işlemek, kadınları ve çocukları kaçırmak,
yaşama alanlarından sürmek gibi her türlü kötülüğü yapmaktadırlar. Sıralanan bu özellikler kabilecilik
teriminin anlamını sergilemektedir.
Toplumlaşma ve devlet, kabileler birliği şeklinde oluştuğundan kabilecilik zihniyeti temel
unsur olarak toplumda güçlenerek varlığını sürdürmüştür. Kan bağına bağlı kabilecik yanında,
mesleklerden, inançlardan, çıkarlardan kaynaklanan yeni kabile türleri ortaya çıkmıştır. Kabilenin
saldırganlığı devletin yayılma siyasetiyle de birleştirilerek daha büyük ganimetlere yönelmiştir.
Toplumu oluşturan kabileler aralarındaki geleneksel çatışmaları sürdürdüklerinden toplumlar
genellikle başarılı olamamışlar ve dağılmışlardır. Kabilelerden biri siyasi teşkilatlanmayı askeri güçle
yeniden tesis ettiğinde durum değişmemekte ve kısa süre sonra o da dağılmaktadır. Ayrıca kabileler
arası çatışmalar gibi devletler arası çatışmalar da aralıksız devam etmektedir. Kısacası, devletlerin
kuruluşlarında da yıkılışlarında da kabilecilik zihniyeti ilk neden olmuştur. Modern dönemde de
kabilecilik güçlenerek devam etmektedir. Uluslar, boylar, inançlar, mezhepler, çıkar ortaklılıkları,
ideolojiler, sendikalar, partiler, meslek örgütleri kabileci zihniyeti sürdüren çağdaş kabilelerdir.
Kabile zihniyetinin en tehlikeli yanı, sadece kendini insan olarak kabul etmesi, diğerlerini
etkisizleştirilmesi gereken düşman yaratıklar olarak görmesidir. Bu anlayış nedeniyle her türden
kötülüğü yapmak meşru sayılmaktadır. Hukuk, kabile üyeleri için gereklidir; diğer kabilelerle
ilişkiler ise hukuksuzluk üzerinde kuruludur. Kabileler arası ilişkilerin çıkar çatışmasına dayanması,
toplumlardaki gerilim ve çatışmaları olağanlaştırmaktadır. Kabilecilik, duyguların değişkenliğini,
eşitsizliğin meşruluğunu, hukukun yetersizliklerini kullanarak insanlık sorunlarına kaynaklık
etmektedir.
Kısa açıklamaları yapılan duygular, eşitsizlik ve kabilecilik insanlık tarihinin olumsuzluklarının
çok önemli bir kısmını açıklayabilmektedirler. Söz konusu kaynaklar, toplumlaşma ve siyasi yapılanmada
kurumlaştırılarak toplumsal düzenlerin ayrılmaz parçaları haline getirilmişlerdir. Sorunların kaynağı,
insan dışı, toplum dışı değil, her bir insanda içkin olan çok güçlü hayatta kalma isteği ve varoluşunun
sürekliliğini sağlama duygusudur. Bu duygu, narsist, kibirli, açgözlülük nöbetleri geçiren, şiddete
meyilli kişiliklerin oluşmasını sağlamaktadır. Söz konusu kişilikler değer sistemlerini ve kurumları
kabile çıkarları için kullanmaya uygun hale getirdiklerinden, kabileler arası çatışmalar dolayısıyla
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toplumlar arası savaşlar tarihsel süreci işleten unsurlar olarak görülmektedir.
2. Büyücü
Büyücü, insanın yaşama şartları üzerine kuramsal düşünceler üreten ve bu özelliğiyle de
muhtemelen ilk mesleği oluşturan kişidir. Kuramsal düşünce, kültürel yapıdaki her türden konuyu
parçaları arasındaki ilişkileri göstererek bütünlüklü bir şekilde kurma becerisidir. Bir mızrağın kökenini
anlatan efsanelerden en geniş açıklama modeli olan evren tasavvuruna kadar kuramsal düşünce aktif
bir şekilde kullanılmaktadır. Büyücünün bilgi birikimini, deneyimlerini, gözlemlerini, akıl yürütme
yetisini kullanarak, herhangi bir olguyu kurgulayarak bütünlüklü bir şekilde anlatması kuramsal
düşünce kabul edilmektedir. Büyücü tarihsel süreçte gelişen mesleklerin her birinde, mesleğinin
uygulamalarında da kuramlarında da ilk sıralarda yer almış, insanlık sorunlarının çözümüne öncülük
ettiği gibi yeni sorunların üretilmesinde de öncüler arasında yer almıştır.
Kabilenin her türden sorununun üstesinden gelmekle yükümlü büyücü, özel bir eğitimden
geçmekte ve özel bir törenle büyücü unvanını almaktadır. Büyücü olma sürecinin son aşamasında,
tanrıların dilini konuşmayı öğrenmekte ve ruhlarla, hayvanlarla bildirişimde bulunmaktadır. Doğadaki
her ilişkiden haberli olduğundan kabileye yönelik saldırılardan da haberdar olmaktadır. Sorunlarla
uğraşırken her zaman ruhları ve tanrıları yardıma çağırma gücüne ve yetkisine sahiptir. Tanrılar ve
ruhlarla iyi geçinmeli ve onların ihtiyaçlarını adaklarla yerine getirmelidir. Büyücülük kimliğiyle
tanrılarla ilişkili olduğundan ve ayrıca sahip olduğu nitelikler nedeniyle evrenin hakikatini bilmektedir.
Bu nedenle onun yaptığı ve söylediği her şey doğrudur. Başarısız olduğunda tanrılar büyücünün
köyünü cezalandırmaktadırlar ve köylü de büyücüyü cezalandırabilmektedir. Büyücü, tanrıların dilini
kullandığından halk onun konuşmalarından ve dualarından hiçbir şey anlamamaktadır.
Ozanlar, rahipler, otacılar, bilgeler, düşünürler, filozoflar, hekimler, yargıçlar, üst düzey
yöneticiler, yazıcılar, ustalar, tarihçiler, öğretmenler, bilim insanları, akademisyenler, sanatçılar,
siyasetçiler kabile büyücüsünün çocuklarıdırlar. Büyücüler, alanlarına ilişkin değer sistemlerini ve
kurumsal yapıları anlatıp uygulayarak insanın varoluşunun sürekliliğini desteklemişler, tarih düşüncesi
ihtiyacını gidermişler ve kendilik bilinci için gerekli olan kuramsal temellendirmeleri yapmışlardır.
Kabile büyücüsünün sorumlulukları, meslekler ve araştırma alanları üzerinden günümüz büyücülerinin
işleri şeklinde devam etmektedir. Bilgi birikimlerini artırmışlar, kültürel yapıyı geliştirmişler ve
düşünce dünyasını derinleştirip düşüncenin ufuklarını alabildiğine genişletmişlerdir. İnsanlığın bugün
vardığı aşamalar olumlu ve olumsuz yanlarıyla büyücülerin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Bugünün
büyücüsünü en üst seviyede temsil edenler üniversite hocalarıdır. Kabile büyücüsünün kabilesini her
türden tehlikeye karşı korumaya çalışması gibi, 20.yüzyıl üniversitesi de mensubu olduğu toplumun
önemli sorunlarıyla ilgili çözümler geliştirmeye çalışmaktadır.
Büyücünün düşünce tarzı bilgelik temelli oluşmuştur. Bilgelik anlayışında hakikat tanrılar
tarafından verilmiştir. Büyücüler, gelenekleri esas alarak halkın hakikati nasıl anlayacaklarını ve
hayatlarını nasıl düzenleyeceklerini öğretmektedirler. İlk ataya verilen hakikatin, değişmeden
gelenekler aracılığıyla bütün kuşaklara ulaştırıldığına inanılmaktadır. Bilgelik temelli anlayışta
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değişme, bozulma olarak görülmektedir. Çöküş sürecinde olan insanlığın kıyametle bu dünyada sonu
geleceği kabul edilmektedir.
19. ile 20.yüzyıllarda modern anlayış bilgelik temelli büyücü tipini geri iterek felsefe
temelli büyücü tipini öne çıkarmaya başlamıştır. Felsefe temelli anlayışta hakikat, verili değildir ve
keşfedilmelidir, ilkesi geçerlidir. Şüphe, eleştirel tutum, bilimsel araştırmalarla sonuçlara varma gibi
felsefi özellikler, iktisat, hukuk, siyaset gibi kurumlardaki büyük dönüşümler, değer sistemlerindeki
gözlemlenebilen değişmeler büyücüler başta olmak üzere insanı bilgelik anlayışından önemli ölçüde
uzaklaştırmaktadır. Felsefe açısından tarihteki değişmeler bozulma değil gelişmedir. İnsanlık tarihi
çöküş halinde değil, gelişme sürecindedir.
Günümüzde, dünyanın genelinde büyücülerin çok büyük kısmının bilgelik tarzı düşünce
biçiminin etkisinde düşünüp yaşadıkları sanısına sahibim. Bir bakıma büyücünün kendisi insanlık
sorunlarının başlarında yer almaktadır.
Sahip olduğu özellikler nedeniyle insanlığın ürettiği her türden düşünceden birinci dereceden
sorumlu olan büyücünün en önemli sorunu hakikati bildiği sanısıdır. Hakikati bilmek, evrene ve insana
ilişkin bilgilerinin kesin ve değişmez olduğu anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla hakikati bilmek,
Tanrı olmakla eşdeğer gözükmektedir. Büyücü, bin yıllardır hakikati bildiği sanısıyla yaşarken gözünün
önündeki yanlışları kavrayamamıştır. Büyücü hakikati bildiği sanısından (hayalinden) vazgeçmelidir.
İnsanlık sorunlarının önemli bir kısmı bu sanıdan ve “kendini bilmemekten” doğmaktadır. Şimdiki
bilgilerimize göre evrendeki ve dünyadaki her şey değişmektedir ve değişen şeyler hakkında kesin ve
değişmez bilgilerin elde edilmesi mümkün değildir.
Büyücünün önemli sorunlarından bir diğeri, hakikati bildiği sanısının etkisiyle zaman
bilincinde gelecek boyutunu kullanamamasıdır. Şimdi’yi zamanın sonu olarak yorumlama sanısıyla
yaşamaktadır. Geçmiş boyutundan kurtulamadığından ve gelecek boyutunu düşünemediğinden
büyücünün kurguları çoğunlukla zayıf ve eksiktir. Bir bakıma kendini şimdide dondurmuştur. Oysa
gelecek boyutu hesaba katılmadan insanla ilgili konularda açıklama gücü yüksek temellendirmeler
yapılamamaktadır. Büyücü, geleceğe sırtını dönerek gerçeklikten uzaklaşmaktadır.
Büyücü, bütün insanların birbirlerine denk oldukları ve birbirlerinin sorumluluklarını
yüklendikleri ahlaki temelin bilincine varamadığından insan olmanın ne demek olduğunu kavrayamamış
ve tarih düşüncesini kabilecilik üzerine oturtmuştur. İnsanlık tarihini anlatmak yerine kabileler tarihini
hikaye etmiştir. Değerler ile kurumlardaki hak ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlik gibi insanlık
tarihinin en büyük yanlışlarından birini görmezlikten gelmiştir. Büyücü, sorunları yeterince canlı
tutamadığından güçlülerin lehine olan düzenlemeler genellikle çok yavaş değişmiş ve hak ihlalleri
güçlü bir şekilde devam etmiştir. Gelir dağılımı dengesizliğinin günümüzde vardığı oranlar eşitsizlik
ilkesinin dokunulamaz olmasından da kaynaklanmaktadır.
Büyücü, insanlık sorunlarını kabileci bir yaklaşımla kavradığından ve hakikati bildiği sanısından
hareket ettiğinden insanlığın yaşadığı sorunlar hakkında sorun çözücü düşünceler üretememektedir.
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Büyücü, imanla sarıldığı paradigma ve ideolojilerin oluştırduğu labirentlerde şaşkınca dolaşmakta;
ancak labirentlerden kurtulma yolunu aramamaktadır. Kendi ürettiği kayalara çarparak su almaya
başlayan insanlık gemisinin omurgasının nasıl yenilenmesi gerektiği sorununa sırtını dönmüştür.
Büyücü, düşünce dünyasının baş aktörü olarak kültürel varoluşun sürekliğinden sorumlu olduğunun
farkında değildir. Sorumluluğunu bürokrasi ile siyasete bırakmıştır.
İnsanlık sorunlarına çok çeşitli çözüm modelleri geliştirmek için insanlık tarihini kabilecilik
üzerinden okumayı geri plana itmek gerekir. İnsanlık tarihi, insanın kültürel varoluşu ve varoluşunun
sürekliliğini sağlayan kültürel yapı üzerinden kurgulanmalıdır. Öncelikle insanın üç boyutlu bir varlık
olarak kendini nasıl konumlandırdığı ortaya konmalıdır. Bu bağlamda kültürel varoluş, tarihsel süreç
ve amaçlar sergilenmelidir.
3. İnsanlık Tarihi Kurgusu
Aklın çalışma tarzının ve kültürel varoluşun esas unsurları arasında üç boyutlu zaman
anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Tahminen, insan, kendini zamanın üç boyutuna (geçmiş-şimdigelecek) denk gelen köken- süreç- amaçla kurgulamayı köken efsanelerini anlatmaya başlamadan
önce kavramıştır. Gece-gündüz döngüleri ile mevsim dönüşümleri gibi hayati öneme sahip doğal
olaylar zaman anlayışının ve takvim düşüncesinin kökenini oluşturmaktadırlar. Ayrıca ölüm olgusu,
insanın kendi varoluşunu zaman bilinciyle açıklamasını zorunlu kılmıştır. İnsan ölümü açıklamak
için öncelikle doğumu, yani insanın kökenini açıklaması gerektiğini görmüş ve ölüm sonrasında da
yaşamanın mümkün şartlarını oluşturmuştur (keşfetmiştir). Ölüm, insanın üç boyutlu düşünmesinin
temel argümanı olmuştur. Tarım ve yerleşik hayat, yaşamanın zamanın üç boyutuna göre olması
gerektiğinin kurumsal alt yapısını hazırlamıştır. Kültürel varoluş şartlarında yaşamak, tarihsel süreci
anlamlandırmak ve geleceği kurgulamak için zaman bilincinin merkeze alınması gerekmektedir. Bu
kabulden hareketle, aşağıda, zamanın üç boyutuna denk gelen köken, süreç ve amacı temel alarak
insanlık sorunlarını yeni bir tarih kurgusuyla açıklama denemesi yapılmaktadır.
3.1. Köken: Kültürel Varoluş
İnsan olmak kültürel varoluşla gerçekleşmektedir. Canlı bir varlık olarak diğer varlık
türlerinden ayrı bir şekilde ihtiyaçlarımızı kültürel olarak karşılamak bizi insan yapmaktadır.
Kültür, bilgi ve düşüncelerle sürekli örülen, detaylarını çoğaltırken aynı zamanda da
genişleyen organik bir yapıdır. İhtiyaçları karşılama süreci duygu durumlarının harekete geçmesi,
sorunun ne olduğunun bilincine varılması, sorunu giderecek bilgileri kullanma, sorunla ilgili
bilgileri bütünleştirerek düşünmek şeklinde gerçekleşmektedir. Konuya ilişkin bilgileri düşüncelere
dönüştürerek alana ilişkin değerler oluşturulmaktadır. Süreklilik gösteren ihtiyaçların karşılanması
alana ilişkin değerlerin işlevselleştirilmesini sağlayan kurumları ortaya çıkarmıştır. İnsan, akıl ve
duygularıyla kültürel varoluşunu sağlayarak kendi kendini var kılmıştır.
İnsanın varoluşunu sağlayan köken unsurları şöyle sıralanabilir:
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1- Evreni yapan, onun sürekliliğini sağlayan ve insanı yetenekleriyle yaratan Tanrı.
2- Bedenli bir varlık olarak insanın bir parçası olduğu doğa.
3- İnsanın ölümsüzlüğünü sağlayan ve Tanrı’yla ilişkisini canlı tutan ruh.
4- Kültürel dünyayı kuran; Tanrı’yı, evreni, doğayı ve insanı bilen; insanın ihtiyaçlarını karşılayıp
sorunlarını çözen akıl.
5- İnsanın düşünce ve eylemlerini biçimlendirip yönlendiren duygular.
6- Aralarındaki bildirişimi sağlayan ve kültürel yapıyı yeni kuşaklara aktaran dil.
7- Sosyal ilişkileri düzenleyen ahlak.
8- İnsan olmanın şartları arasında yer alan ve hem kültürel yapının oluşmasında hem de tarihi
sürecin biçimlenmesinde etkili olan ihtiyaçlar.
9- İhtiyaçların giderilmesinde gerekli üretimlerin yapılmasını sağlayan zanaatlar.
10- Kültürel yapının kuruluşunu ve sürekliliğini sağlayan değerler ile kurumlar.

İnsanlık tarihinin başlangıçlarında ortaya çıkarak insanlığın kültürel varoluşunu meydana getiren
bu unsurların yapıları ve birbirleriyle ilişkileri evrenin yapısını; insanın evrendeki konumunu, insanın
dünyadaki varoluş nedenini, yaşama şartlarını, gelecekte karşılaşacağı durumları açıklamaktadır. Tanrı,
doğa, ruh, duygu, akıl, ihtiyaçlar, değerler, kurumlar ve zanaatlar olarak belirlenen köken unsurları,
insan olmayı sağladıkları gibi insan olmanın ne anlama geldiğinin de bir haritasını vermektedirler.
Ayrıca, insanın eylemlerinin gerçekleşmesini, meşrulaştırılmasını, insan olmanın sürekliliğini
güvenceye almaktadırlar.2
Kültürel yapının merkezinde, aynı zamanda kurucu olan akıl bulunmaktadır. Yeti olarak akıl,
bilme sürecinin bütün unsurlarını kullanarak, duyguların uyarıları ile baskılarını da göz önüne alarak,
insanın ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen, güvenlik duygusunu yüksek tutan, insanın varoluşunun
sürekliliğini sağlayan kültürel yapıyı kurmuştur. Akıl, kurucu olduğu kadar yıkıcıdır. Eksik, hatalı,
yanlış olan şeyleri, eşyalardaki, değerlerdeki, kurumlardaki sorunları görmekte ve onları gidermenin
yollarını bulmakta ya da yenilerini üretme yolunu seçmektedir. Hak ihlallerinde, duygu durumlarının
neden olduğu kızgınlıklarda, çıkar ilişkilerinin neden olduğu gerilimlerde aklın yıkıcı rolü ortaya
çıkmaktadır.
Aklın temel niteliklerinden biri olan özgürlük, üretkenlikte, yaratıcılıkta, sorun çözme
becerisinde ve yıkıcılığında belirleyicidir. Duygu durumlarıyla beslenen özgürlük, kültürel yapının

2
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esnekliğinin ve dönüşebilirliğinin nedenleri arasındadır. Özgürlük, değer sistemlerinde, kurumlarda,
geleneklerde gerçekleşen değişimlerde neden olarak da sonuç olarak da görülebilmektedir. Bir bakıma
tarihsel süreç, ihtiyaçlar ve özgürlükler aracılığıyla canlı tutulmakta ve kültürel yapıyı geliştirip
sağlamlaştırmaktadır.
3.2. Süreç
Tarihsel süreçlerin oluşumunda doğa şartlarının büyük etkisi bulunmakla birlikte tarihin baş
aktörü insandır. Organik tarzda işleyen kültürel yapının unsurları kendi süreçlerini oluşturmaktadırlar.
Bütün düşünce ve eylemleri kültürel yapıdaki unsurlarla gerçekleştiren insan, aynı zamanda, her
an kültürel yapıyı değiştirip dönüştürmektedir. Kişi ne düşünürse düşünsün ne yaparsa yapsın
eylemlerinin bütün malzemesini, değerini ve erdemlerini ya da cezalarını kültürel yapıdan almaktadır.
Kişiler kültürel yapıda içkin olan ve geleneklerle taşınan verileri, ilgili oldukları konuları çalışırken,
sorunlarını çözerken, hayal kurarken kendilerine göre yorumlayarak değiştirmektedirler. Duygu
durumlarını tatmin isteği ve bunun gerçekleştirilmesi çoğunlukla ilgili değer sisteminde değişiklikleri
olağan hale getirmektedir. Aynı şeyi farklı tarzlarda yeniden kurgulamak ve uygulamalarını yapmak
kültürel yapıyı dönüştüren nedenlerin başında gelmektedir.
İnsanın duygularını tatmin etmesi, meraklarını gidermesi, çeşitli davranışları değiştirmesi, bazı
ilişkileri bozması, beceriler ile tarzları dönüştürmesi, maddi ve kuramsal unsurları yıkıp yeniden
yapması, saldırarak toplumsal düzenleri çökertmesi gibi eylemler tarihsel süreçleri oluşturan temel
nedenlerdir. Kişisel olarak gerçekleştirilen tikel eylemler yaygınlaştıkça kültürel yapıda değişiklikler
yapmakta, değişim ve dönüşümlerden meydana gelen tarihsel süreçler oluşmaktadır. Başka bir deyişle,
insanın özgürlüğünün en iyi göstergesi tarihsel süreçlerdir. Başka bir deyişle, kişilerin ihtiyaçları,
duygu durumları, yeniden yapabilmeyi sergileyen özgürlük duygusu, değer sistemleri ve kurumlar
aracılığıyla tarihsel süreç işletilmektedir.
3.2.1. Değerler
Yaşama dünyasındaki ya da kültürel yapıdaki her şeyi anlamlandıran değerler, insanın bütün
bilgi, düşünce ve eylemlerinin alt yapısını oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, bilgi ve düşünceler ağından
oluşan kültürel yapı ile bilgi, düşünce ve eylemlerin oluşturduğu tarihsel süreç iç içe geçmiştir. İktisat,
hukuk, savaş, ahlak, inanç, öğretim vb değer sistemleri tarihsel süreçleri meydana getirirlerken aynı
zamanda da kendi içeriklerinde önemli dönüşümler yapmaktadırlar. Her değer sistemi insanlığın
varoluş kazanmasına ve varoluşunun sürekliliğine katkı sağlamaktadır.
Her ihtiyaç, ihtiyacı karşılayacak şeyi değere dönüştürmektedir. İhtiyacı karşılamak için
istenilen şeyin önemi onun değer hiyerarşisindeki yerini belirlemektedir. Kökende kültürel yapıyı
oluşturan Tanrı, doğa, ruh, akıl, duygular, ihtiyaçların yanında, bilgi, korku, beslenme, güvenlik,
savaş, güç, hak, adalet, yasa, düzen, kimlik, kavim, medeniyet gibi unsurlar da temel değerler
olarak öne çıkmaktadırlar. Sıralanan unsurların her biri, ilgili oldukları alanla ilgili alt değerleri de
içerdiklerinden değer sistemi olarak toplumların düşünce ve eylem dünyalarında belirleyicidirler.
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Toplum içi tartışmaların çok önemli bölümleri değer sistemlerine verilen önemden ve onları
yorumlama tarzlarından kaynaklanmaktadır. Değer sistemlerinin birbirleriyle ilişkilerinden doğan
dönüşümler tarihsel süreçleri besleyen kaynaklardır.
Değer sistemi olarak iktisat, kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, besinlerin üretilmesi,
üretim araç-gereçlerinin elde edilmesi, toplum ihtiyaçlarının giderilmesi, zanaatların çalışma şartlarının
oluşması, güvenlik sistemlerinin kuruluşu, vergi sistemlerinin geliştirilmesi, yönetimlerin başarılı bir
şekilde yürütülmesi, silah sanayinin gelişmesi, ulaşım sistemi, ticaretin yürütülmesi, tapınakların
yapılması, rahiplerinin giderlerinin karşılanması gibi her türden ihtiyacı karşılamak için yapılan
üretimler ve onların paylaşımları konularındaki değerleri içermektedir. Böylesine geniş kapsamlı bir
ihtiyaç alanını karşılayan değer sistemi olarak iktisat, yaptığı üretimlerle, üretimlerin paylaşımıyla,
üretimlere daha fazla sahip olmak için yapılan çatışma ve savaşlarla insanları, kabileleri, kavimleri,
toplumları, medeniyetleri sürekli etkileyip dönüştürerek tarihsel sürecin temel mekanizmalarından
biri olarak çalışmaktadır. Benzer şekilde önceki paragrafta sıralanan değer sistemlerinin her biri
kapsadıkları eylem alanlarında alanın yapısıyla ilgili çok sayıda değerle birlikte çalışarak insanın
ihtiyaçlarını karşılamakta ve tarihsel süreci işletmektedirler.
Bir değer sistemi olarak hukuk, tarihsel süreçte önemli gelişmeler kaydetmiştir. Eski
medeniyetlerin hukuk anlayışları ve bu anlayışa uygun yasa tipleriyle 20.yüzyıl hukuk ve yasa tipleri
karşılaştırıldığında haklar konusunda ne kadar farklı noktalara gelindiği görülmektedir. Bununla
birlikte dünyadaki bütün toplumların hukuk konusunda aynı seviyeye ulaşamadıkları ve gelinen iyi
seviyenin de yeterli olmadığı bir gerçek. Ancak gelişmelerin iyi yönde seyrettiği izlenimi şimdilik
yüksek.
Değer sistemlerinde içkin olan birkaç ağır problem, “insan olmak açısından insanın değeri
nedir?” sorusuyla ortaya çıkmaktadır. İnsan denklik (eşitlik) ilkesi üzerinden değil, toplumdaki
kimliği üzerinden değerlendirilmektedir. Görünüşleri, mesleği, unvanları, ailesi, bölgesi, ülkesi,
milleti, inancı, fakirliği ve zenginliği insanı değerlendirme unsurlarıdırlar. Çoğunlukla başkalarını
olumsuzluklarıyla nitelediğimizden onları hiçbir zaman kendimize denk olarak görmeyiz. Kişisel
olumluluklarımız tartışılmaz bir üstünlüğe sahipken başkalarına bütün olumsuzlukları yükleme hakkını
kimseye kaptırmayız. “İnsanın değeri”, kişinin duygu durumlarıyla başkalarını nitelemelerine göre
değişmektedir. Değer sistemleri toplumdaki bazı grupların olumsuz şartlarda diğerlerine göre daha
değersiz konumda kalmalarını sağlamaktadır.
Toplumda fakirlerin olması, açlık sınırında yoksulluk içinde yaşamaları, kurumların sunduğu
üst seviye imkanlardan yararlanamamaları, insan olmak durumundan kaynaklanan haklarını
kullanamamaları olağan bir durumdur. Tarım temelli toplumlarda fakirlere toprak dağıtmak kimsenin
aklına gelmemektedir. Bildiğim kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir döneminde sahipli
tarlaların dışındaki boş kamu arazileri topraksız köylülere dağıtılmamıştır. Toplumların siyasi değerleri
toplumdaki fakirlik ve eşitsizlik konusunda suskundur. Devletler kuruldukları dönemlerden bu yana
kabileci bir zihniyetle yönetildiklerinden eşitsizlik sorun olarak görülmemektedir. Dini değerler
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sistemi, fakirlik ile eşitsizliğin tanrısal inayetin bir sonucu olduğunu ve bu insanlara sadaka vermek
gerektiğini bildirerek sorumluluklardan kolayca kurtulmaktadır. Tanrı, neden bazı kişilerin, ailelerin,
kabilelerin, toplumların fakir kalmalarını istemiştir? Neden insanların kast sistemlerine varacak kadar
sınıfsal hiyerarşiler oluşturmalarını buyurmuştur? Bunların mantıksal açıklamaları inanç ilkelerinde
değil değer sistemlerindedir.
Toplumların sınıflı oluşları alt sınıflarda kalanların haklarını gasp etmeyi kolaylaştırmıştır.
“Hak” çok önemli bir değer olarak keşfedilmekle birlikte kişiler ve toplumlar arası eşitsizlikleri
bütün toplumlar uygulamışlardır. Kişiler, aile üyelerinin, akrabaların, tanıdıkların haklarını ölümüne
savunurken, yabancıların haklarını yemeyi ve gasp etmeyi meşru görmüşlerdir.
İnsan, bir değer sistemi olarak doğanın değerini çeşitli açılardan bilmekle birlikte, doğayı
iktisadi değere dönüştürdüğünde talan etmeyi ihmal etmemektedir. Sanayi devrimi sonrasında
özellikle de 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğada yapılan tahribat görmezlikten gelinmiştir.
Doğanın sömürüsü insan gücünü tepe noktasına ulaştırdığı düşüncesiyle kutsanmıştır. Bir bakıma
doğa, akılcılığa, aydınlamacılığa, ilerlemeye, gelişmeye kurban verilmiştir. İlerlemeci anlayışın
yarattığı sonuç, sanayi temelli yaşama tarzının dünyanın iklim düzenini bozması ve insanlığı çok büyük
bir felaketle karşı karşıya getirmesidir. Toplumların büyücüleri duygu durumları ve kabilecilikleri
nedeniyle doğanın yağmalanmasını seyretmişlerdir. Son elli yıldır yapılan çevre kirliliği tartışmaları
bilinçlenmeyi sağlamış ve iklim değişikliğine neden olan üretimlerin ve eylemlerin azaltılmasını
sağlayan uluslararası bir sözleşme imzalanmıştır. Ancak doğayı en çok kirleten en büyük ekonomiler
ile çok hızlı bir şekilde büyümek isteyen devletler anlaşmanın uygulanmasını engellemektedirler.
Değerler, insanlığın varoluşunun sürekliliğini sağlamaya devam etmektedirler. Başta temel
değerler olmak üzere bütün değerleri, öncelikle içerik açısından yeniden kurgulamak, onlarda
insanlık için sorun yaratan öğeleri temizlemek ve insanlık değerlerini, yani insanın denkliği ilkesini
amaç olarak öne çıkarmak gerekmektedir. Değerlerin yeniden kurgulanmaları, tarihsel süreçte ortaya
çıkan sorunların 21.yüzyıldaki görünümleri ile insanın ve insanlığın kendi başlarına amaç değerler
olarak öne çıkarılmaları gerekmektedir. İktisat, hukuk, öğretim, güvenlik, siyaset, inanç gibi değer
sistemleri her insanın ve her canlının en iyi yaşama şartlarında hayatlarını sürdürmeleri için gerekli
unsurları sağlamakla görevlendirilmelidir.
3.2.2. Kurumlar
İhtiyaçları karşılamak için değerler tarafından teşkilatlandırılarak biçimlendirilen kurumlar
insanlığın yükünü taşımaktadırlar. Toplumsal düzenin omurgasını meydana getiren kurumlar,
değerlerin toplumu kuşatacak şekilde yaşanmasından ve her türden ihtiyacın karşılanmasından
sorumludurlar. Aile, iktisat, hukuk, zanaat, din, bilim, öğretim, ordu, devlet temel kurumlar olarak öne
çıkmaktadırlar. İhtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümüyle doğrudan yükümlü olan kurumlar
hem kendi iç yapılarından hem de yükümlülükleri nedeniyle, hem kendilerini hem de toplumları
sürekli dönüştürmektedirler. Toplumların dönüşümleri insanlık tarihi süreçlerini hızlandırmakta ve
genişletmektedir.
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Kurumların işletilme tarzları insanlık sorunlarını büyütmektedir. İnsanların her ilişkide
uyguladıkları eşitsizliği kurum yöneticileri de uygulamaktadırlar. Kurumun kuruluş ilkeleri, kuruma
eleman almak ve kurum hizmetlerinin yerine getirilmesine kadar her aşamada sorunlar yaşanmaktadır.
Kurum ilkeleri, ihtiyaç türü esas alınarak kurum amaçlarına uygun olarak belirlenirler. Kuruluş
ilkelerine uygun çalıştırılmayan kurumlar başarısızdırlar.
Öğretim kurumları çocukların kendi
sorunlarının üstesinden gelecek beceriler kazandırmak ilkesine göre oluşturulurlar. Çocukların
yetiştirilmesinin herhangi bir ideolojinin değer sistemine göre yürütülmesi kurumu başarısız kılmaktadır.
Kurum elamanları, kurumun ihtiyaç duyduğu niteliklere göre değil de kabilecilik esaslarına göre
alındığında kurumun ihtiyaçları karşılama kalitesi düşmektedir. Kurum hizmetlerini, toplumsal statüye,
tanıdıklığa, kabileciğe göre yapıyorsa o toplumun sorunlarını çözme becerisi düşmüştür. İhtiyaçların
giderilmesinden ve alanına ilişkin sorunların çözümünden sorumlu olan kurumlar iyi işletilmediklerinde
kendileri sorun haline gelmekte, toplumsal düzenin giderek zayıflamasına sebep olmaktadırlar.
Kurumların yaşadığı temel sorunlar arasında kurumlar arası hiyerarşinin olduğu düşüncesi
çok önemli sorunların kaynağıdır. Hiyerarşiler, yapan kişinin anlayışına göre değişmekle birlikte, her
durumda en önemliden başlayıp en değersize giden bir sıralama ortaya çıkmaktadır. Hiyerarşi alttaki
kurumların üsttekilerin ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirilmelerini gerektirmektedir. Güvenlik en
üstte yer aldığında, hukuk ve iktisat da orduya göre düzenlendiğinde, iktisat ve hukuk kısa sürede
güç kaybına uğradıklarından toplumda başka tür güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Tepedekine
denk görülmeyen kurumlar ihmal edilmekte, ilkelerine bağlılık zayıflamakta, kabilecilik daha yoğun
hale gelmektedir. Böylelikle, ihtiyaçları gidermek ve sorunları çözmekle yükümlü kurumlar toplumun
önemli sorunları haline getirilmektedirler.
Kurum yöneticileri de dahil yönetim kadrolarında olması gereken tavır, temel kurumların
birbirlerine denkliğini kabul edip, her birinin en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktır. Toplum bir organik
sistem gibi çalıştığından, organlarından biri zayıfladığında bile sistem sorunlar yaşamaya başlamaktadır.
Dolayısıyla, temel kurumların yerine getirdikleri görevlerin değer açısından birbirlerine denkliği kabul
edilmelidir. Kurumların denkliği, yönetim sistemine yansıtılmalı ve kurum yöneticilerinden oluşan
bir konsey hükümet kararlarını hükümet üyeleriyle tartışabilmeli ve bazı kararların ortak alınıp
uygulanması sağlanmalıdır.
Kurumlar, tarihsel sürecin işleyişinde en önemli katkıları veren unsurlar arasındadırlar. Kişi
ile toplum ihtiyaçlarını karşılayarak ve alana ilişkin sorunları çözerek toplumdaki dinamizmi canlı
tutmaktadırlar. Ayrıca, toplumlar arası ilişkilere etki yaparak tarihsel süreçteki olumlu ve olumsuz
gelişmelerde etkin olmaktadırlar.
*
Kurumlar ve değer sistemleri biçimlerini koruyarak gerektiği her yerde içeriklerini
dönüştürmüşlerdir. Dolayısıyla değerler ile kurumlar biçimsel olarak zamansızlaştırılırken içerikçe
sürekli değişmişlerdir. Hakların adaletsiz paylaşımı, kötülüklerle mücadele, savaşlar, toplumlar arası
ilişkiler, kültürel yapılarda sürekli yaşanan sentezler değişikliklerin en önemli nedenleridirler. İnsanın
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kültürel varoluşu için gerekli ihtiyaçlar süreklilik gösterdiklerinden ihtiyaçları karşılayan değerler ile
kurumlar da biçimsel açıdan aynı kalmaktadırlar.
Değer sistemleri ve kurumlar tarihsel süreci işletirken eski ve yeni büyük sorunların üstesinden
gelememektedirler. İnsanlık sorunlarının önemli bir kısmı ahlak ilkelerini önemsememekten, kibrin ve
narsistliğin baskın olmasından, yabancıları insanımsı görmekten, eşitsizliğin doğa yasası gibi zorunlu
kabul edilmesiden kaynaklanmaktadır. 20. yüzyıla kadar gelen kabileci tarih anlayışlarının sunduğu
gibi tarihsel süreç sadece din, siyaset ve ulus konularıyla anlatılamaz. Bu yaklaşım tarzı insanlık
tarihini yoksullaştırmaktadır.
İnsanlık tarihindeki zenginliği görebilmek ve insanlık sorunlarının çözüm modellerini
geliştirmek için, öncelikle, temel değer sistemleri ile kurumların başarı ve başarısızlıklarını, insanlığın
yaşadığı ve yaşayabileceği ağır problemleri, değerlere ilişkin soruları ve eleştirileri içeren kavramsal
haritaların yapılması gerekmektedir. Üretilen kavramsal haritalar üzerinden değer sistemlerinin her
birinin çok yakın kan bağlarına dayanan akrabalık ilişkileri içinde oldukları görülecektir. Değer
sistemleri birbirleriyle ilişkilendirilerek geniş çaplı ve eleştirel bir tarzda araştırıldıklarında insanlığın
başarılı bir yolculuk yaptığını destekleyen çok sayıda veri ortaya çıkacaktır.
Yeni tarih düşüncesindeki temel, insanların denkliğini ve birbirlerine karşı sorumluluklarını
esas alan ahlaklılık olmalıdır. Tarihsel süreci oluşturan olayların olumluluğu ve olumsuzluğu insanlığa
katkılarıyla değerlendirilmelidir. Sorun çözücü yollar, buluşlar, kurumlardaki iyileştirmeler, değer
sistemlerinde içerilen eksikliklerin bildirilmesi ve yanlışların eleştirisi, insanlığın kazanımları,
toplumların üretkenlikleri, toplumların barış içinde yaşamalarını sağlayan iktisadi yapı, hakların
zedelenmesini engelleyen hukukun başarısı gibi konular yeni dönem tarihçiliğinde ön çıkarılmalıdır.
İnsanlığın bir bütün olarak iyi yaşama şartlarına sahip olması için, ahlak, iktisat, hukuk, güvenlik,
yönetim, öğretim, bilim gibi temel değer sistemleri araştırılarak yeni kurgularla anlatılmalıdır. İnsanlığın
iyi yaşama yönünde gelişmesini engelleyen konular araştırılmalıdır. Tarihsel sürecin anlatılması ve
temellendirilmesinde amaçların arasına geleceğin tarihini yazmak da konladır. Başka bir deyişle, tarih
araştırmalarında amaç en yoksulların da huzur içinde yaşayabilecekleri bir gelecek kurma olmalıdır.
3.3. Amaç ya da Gelecek
Bilgelik temelli evren tasavvurunda insanın gelecek boyutu, tarih düşüncesinde önemli bir yer
tutmakla birlikte tarihçiliğin zayıf konularından biri olmuştur. Köken ve süreç çok önemli unsurlar
olarak öne çıkarılırken, ölüm nedeniyle gelecek kökenin içinde eritilmiştir. Kökende, insanların nasıl
yaşamaları gerektiği ve ölüm sonrasında kişileri ne beklediği inanç bağlamında bildirilmektedir.
İnsanlık tarihi çöküş süreci olarak yorumlandığından ve kıyametle sonuçlanacağından gelecekle ilgili
kötümser bir hava estirilmektedir. Bununla birlikte tarih düşüncesi bağlamında geleceğe ilişkin önemli
kurgular yapılmıştır.
Tarih boyunca insanlığın amaç olarak benimseyip sürekli peşinden koştuğu değerler
şunlardır: Varoluşun sürekliliğini sağlamak, duyguların ve hazların tatmini, güç sahibi olmak, dünya
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düzeni kurmak, ölümsüzlük, Tanrı’nın huzuruna çıkmak.3 Bu değerler bugün de geçerliliklerini
sürdürmektedirler. Sıralanan bu unsurlar gelecek boyutunu esas alarak insanlıkla ilgili tarihsel
gerçeklikleri ortaya koymaktadırlar. Kendilik bilincinin gelecek boyutu türün varoluşunun sürekliliğinde
ortaya çıkmaktadır. Kişilerin ve toplumların şimdiki sorunlarını çözerek yarın hakkında kurgular
oluşturmaları geleceği biçimlendirmektir. Kültürel yapıyı oluşturan unsurların her biri gelecek boyutu
esas alınarak geliştirilmişlerdir. Özellikle değerler ile kurumların yapılanmalarında gelecek boyutu
öncelikli olmuştur.
Felsefe temelli tarih düşüncesinde insanın gelecek boyutuna olumlu bir gözle bakılmaktadır.
Felsefi anlayış, insanlığın, tarih boyunca aşamalı olarak geliştiğini kabul etmekte ve gelişmesini
sürdürerek gelecekte çok daha iyi şartlara ulaşacağını öngörmektedir. İnsanlık sorunlarının
nasıl çözüleceği, insanlığın gelecekte nasıl yaşayacağı, hangi sorunlarla yüzleşeceği, gelecekteki
beklentilerin neler olduğu şimdiden çok üst düzeylerde kurgulanıp tartışılmalıdır. Gelecekle ilgili
temel noktalardan birisi, kültürel yapı ya da toplumsal düzen bazı konularda yavaş bazılarında ise hızlı
olarak geleceği örmektedir. İnsanların düşünce ve eylemleri, kurumların aldığı kararlar, değerlerdeki
tartışmalar, bilimsel araştırmalar, iktisadi iyileşmeler ile sorunları, toplumlar arası ilişkiler ve daha
binlerce unsur geleceği nasıl etkileyebileceklerini düşünmeden tarihsel süreci işletmekte ve geleceği
hazırlamaktadırlar. Gelecek dün ve bugün yapılanlarla biçimlenmektedir.
Gelecek, insanlık sorunlarına çözüm üretmek, yaşama şartlarının bütün insanlar açısından
denk seviyelerde seyretmesini sağlamak, değer sistemlerini geliştirmek ve yenilerini oluşturmak,
kurumların ihtiyaçları daha kolay karşılayıp sorunları çözmelerini sağlayacak yollar geliştirmek,
bilimsel gelişmelerin düşünce dünyamızı nasıl etkilediğini ve etkileyeceğini tartışmak, teknolojik
gelişmelerin insanı ve yaşama dünyasını nasıl dönüştürdüğü gibi insanlığın sürekli yaşadığı konular
üzerinden kurgulanmalıdır. Kurumlar kendi alanlarıyla ilgili konulardaki kurguları sentezleyerek
uygulamaya koyduklarında kendi geleceklerini biçimlendirerek toplumun daha iyi şartlarda yaşamasını
sağlayabileceklerdir. Toplumları taşıyan kurumların hepsi kendi geleceklerini, insanlığın yaşama
şartlarını, çıkabilecek sorunların tedbirlerini de alarak, iyileştirmek yönünde biçimlendirdiklerinde
istenilen sonuçlara varılmaması için hiçbir neden kalmamaktadır.
Bu çalışma açısından göz önünde bulundurduğum geleceğin tarihi kurgusu, biyolojik bedenli
insan olma durumunu koruyarak 21. yüzyılda insanlığın değerlerinde ve kurumsal yapılarında
olabilecek dönüşümleri öngörüp kısaca tartışmaktır. Öte yandan fabrikalarda üretilecek insanımsıların
gelecek tarihlerini kurgulamak da göz ardı edilmemelidir.
Bilim temelli bilgi birikimleri, çok sayıda şirketin sermayelerinin orta boy devletlerin gayrisafi
servetlerini aşması, teknolojik gelişmeler, sağlık gibi temel ihtiyaçlar, çok daha fazla para kazanma
tutkusu, meraklar insanın biyolojik yapısını (bedenini) giderek hızlanan oranlarda değiştirmektedirler.
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İnsan bedeninde çok önemli dönüşümler gerçekleştirerek ve insana yeni yetiler yükleyerek oluşturulacak
varlık insanımsı olacaktır. İnsanımsılarla ilgili şu sorular ortaya çıkmaktadır: 1- İki yüzyıl ve üstünde
yaşayan insanların psikolojileri ve kimlikleri nasıl değişecektir? 2- Bedenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi
kolaylıkla temin eden ve aletsiz uçmak ya da saatlerce dalmak gibi beden imkanlarıyla donatılmış
kişiler ne türden değer sistemlerine sahip olacaklardır? 3- İstedikleri her türlü bilgiyi beyinlerine
yükleyip kullanma ve silme imkanlarına sahip olan insanların oluşturacakları toplum şartlarını
belirleyen unsurların seçimi nasıl yapılacaktır? 4- İnsan bedenleri istenilen yaşta ve istenilen bilgilerle
yüklü olarak fabrikalarda üretilirlerse bunlara insan denir mi? Sorular hakkında cevap denemeleri
yazmak büyücülerin öncelikli görevleri arasında görülmelidir. İnsanımsılar, insanlığın sonunu getiren
kara delik görevi üstlenebilir.
Eski medeniyetlerin birikimlerini iyi kullanan modern medeniyet kabileci zihniyeti
güçlendirerek ve gerekli şartları da üreterek insanlığı bir dünya devleti deneyimine doğru taşımaktadır.
21. yüzyılda toplumlar, artık kendi sorunlarını kendi başlarına çözemediklerinden birlikte hareket
etmek zorundadırlar. Sorunları çözme yöntemleri toplumlar arası ilişkileri yoğunlaştırmakta ve
toplumları hiç olmadığı kadar birbirlerine yaklaştırmaktadır. 20.yüzyılda dönüştürülen yaşama şartları
yeni toplumsal düzenlemelerin gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Bu şartlarda insanlık tek devlet
halinde teşkilatlanırsa, devletlerin, kişilerin, kabilelerin birbirleri için yarattıkları sorunların önemli bir
kısmı ortadan kalkabilir. Uluslararası yaşanan sosyal ilişkiler, iktisadi bağlılıklar, hukuki gereklilikler,
uluslararası örgütler, güvenlik sorunları, modernleşen dünyanın değerleri ve kurumsal yapıları
gelecekte kurulacak dünya devletinin alt yapısını ve tarihini oluşturmaktadırlar. Küresel sürecin
göstergeleri, yakın gelecekte güçlülerin kazanımlarını koruyan, kabilecilik ve eşitsizlik temeline
dayanan bir dünya devletinin oluşacağını düşündürmektedir. Bu anlayışta kurulacak dünya devletinin
zayıf toplumların insanlarını tüketici sürüler gibi kullanma ihtimalleri çok yüksek. Güç kaynaklarını
insanların sömürülmesinin dışında bulduklarında dünya nüfusunu kendi istekleri doğrusunda çeşitli
yöntemlerle azaltabilirler.
Tarihsel süreç 21. yüzyılda çok büyük dönüşümlerin olacağını önümüze sermektedir.
Dönüşümlerin şimdiki zamanın büyük güçlerinin kontrolünde gerçekleşeceği de açıktır. Büyücüler,
gerçekten de modernizmi eleştirmek istiyorlarsa, küreselliğin yaşadığı sorunlardan rahatsızlarsa,
toplumsal sorunların altında ezildiklerini hissediyorlarsa, insanlık sorunlarına çözüm önerileri
getirmek niyetindeyseler, on binlercesi geleceğin tarihini yazma denemelerine girişmelidirler. Kabileci
zihniyetten kurtularak, insanların denkliğini ve haklarını en üst seviyede yaşanabilmesini güvenceye
alan iktisat, hukuk, öğretim, güvenlik, sağlık, inanç modelleri geliştirilmelidir. Ayrıca dünya devleti
dışında yani çok sayıda devletli olarak, insanlığın dünyadaki varoluşunu nasıl sürdürebileceği
hakkında da çok çeşitli modellerin üretilmesi gereklilikler arasındadır. Büyücü, görevi gereği insanlığın
geleceği hakkında düşünceler üretmek ve insanlığın gelecek tarihini gözlemleriyle, öngörüleriyle,
kuramlarıyla, temellendirmeleriyle yazmak durumundadır.

83

Sonuç
İnsanlığı, ihtiyaçlar, değerler, kurumlar, gelenekler ve duygulardan oluşmuş çok uzun ömürlü
insanlık ağacı (dünya ağacı) olarak düşünürsek, insan filiz halinde topraktan çıktıktan sonra fidan
aşamasını yeni tamamlayan genç bir türdür. O, gençliğini tamamlayamadan ortadan kalkabileceği
gibi, on binlerle, yüz binlerle ya da milyonlarla ifade edilebilecek kadar bizim için çok uzun gözüken
süreçleri yaşayabilir. Kabileler, kavimler, toplumlar, medeniyetler insanlık ağacının dallarıdırlar.
Büyücünün önemli hatalarından biri, kabile, kavim, toplum ve medeniyetleri birer dal olarak değil de
ağacın kendisi olarak görüp diğerlerini etkisizleştirmeye çalışmasıdır. Görülmesi gereken gerçeklik ise
dalların her birinin zaman içinde kuruyarak ağaçtan düştükleridir. Ağaç varlığını yeni dallar üreterek
sürdürmektedir. Ancak ihtiyaçlar, değerler, kurumlar, gelenekler işleyişlerini kesintisiz devam ettirerek
insanlık ağacını beslemektedirler. Büyücü insanlık ağacını dal üzerinden açıkladıkça kendilik bilincine
varamadığı gibi insanlık sorunlarına çözüm önerileri geliştirememektedir. Büyücü insanlığı oluşturan
ihtiyaçlar, değerler ve kurumlar üzerine araştırmalar yaptıkça insanlık sorunlarına çözüm yolları daha
kolay bulunacağı gibi insanlığın geleceği konusunda da önemli tasavvurlar ortaya çıkacaktır.
Geçmiş ve gelecek tarihlerin yazımında bir değer sistemi olarak ahlak temelde yer almalıdır.
Ahlakın temel kurallarından biri, insanın (kişinin) varoluşunun başka insanların varoluşuyla birlikte
mümkün olduğu bilincidir. İnsan olmayı gerçekleştiren kültürel yapının bütün unsurları, birbirleriyle
yoğun ilişkiler içinde olan kabileler, kavimler ve medeniyetler tarafından oluşturulmaktadır. İnsan (kişi),
ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı malzemelerin hiçbirini üretmemektedir ya da üretememektedir.
İnsan, kültürel varoluşunu insanlığın ürettiği kültürel potada kazandığının ve varoluşunun sürekliliğini
başka insanların ürettikleriyle mümkün olduğunun bilinciyle başkalarına karşı olan sorumluluğunu en
üst seviyede yerine getirmelidir. İnsanın varoluş bilinci ve bu bilinçle yerine getirilen sorumluluklar
insanlar arası denkliğin esasını oluşturmaktadır.
Geleceğin tarihinin en zor konusunun insanımsılar sorunu olacağı görülmektedir. Temel
sorun, insanımsıları insan kabul edecek miyiz? İnsanımsıları insan kabul etmezsek, kazandırdığı
büyük imkanlar nedeniyle bütün insanlar insanımsı olmayı tercih ederlerse insan türü ortadan
kalkmış olacaktır. Ancak insanımsıları insanın yeni versiyonu olarak kabul etme ihtimali çok
yüksek. Dolayısıyla tarihi süreçte üretilen bütün değer sistemleri ve kurumlar anlamsızlaşacak,
değersizleşecek ve etkisizleşeceklerdir. Yeni değerler ile kurumlar siber dünyada yaşama şartlarına
göre biçimleneceklerdir.
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İKİNCİ BÖLÜM

“Tarihe Tilkiler ve Kirpiler Arasından Bakmak” Üzerine Bir Değerlendirme
Yaylagül Ceran Karataş*

Bir metin üzerine katlanarak konuşmak ve yazmak her zaman daha zordur. Virginia Woolf, Kitap
Nasıl Okunmalı? adlı makalesinde yazarken kelimelerin ve düşüncelerin tehlikeleriyle ve zorluklarıyla
kendi kendinize karşılaştığınızda bir yazarın neyi, nasıl yaptığını daha kolay anlayabilirsiniz der.
(Woolf, 2018) Kıymetli meslektaşım Dr. Arzu İbişi Temelli’nin “Tarihe Tilkiler ve Kirpiler Arasından
Bakmak” adlı makalesini okumak ve üzerine yazmak, gündeme taşımaya çalıştığı meseleye yakından
bakarak müzakere etmek farklı bir tecrübe oldu benim için, teşekkürlerimi sunarım.
Temelli, bu makalesinde Gilderhus’un eleştirel ve farklı okuma teklifleriyle hem felsefeciler
hem de tarihçiler için önemli olan Tarih ve Tarihçiler eserinde tasvir ve temellendirme için kullandığı
I.Berlin’in sınıflamasını merkeze almıştır. Buradan hareketle de tarih metodolojisine ilişkin klasik
çatışmayı karşılaştırmıştır. Çözüm olarak da tarihe ne tilki ne de kirpi olarak ama her ikisinin arasından
belki hem tilki hem de kirpi olarak bakmayı teklif etmektedir. Onun bu teklifini açarken başvurduğu
önermeleri inceleyerek bize işaret etmekle yetindiği noktaları açabilmesi için sorular sorarak metnini
analiz etmeye/okumaya çalışacağım.
Değerlendirmeye konu olan bu metninde Temelli, “tarihe bakarken kirpi olmak mı tilki olmak
mı daha iyi?” sorusunu merkeze alarak makro çerçeveyi koruyup metodolojik farklılıklardan hareket
etmeyi ve her iki düşünce biçiminin imkanlarını değerlendirerek yine makro sınırlar içinde kalarak
başka türlü bakabilmeyi tavsiye etmiştir.
Peki tarihi tilki ve kirpi nasıl görür? I.Berlin’in Grek şair Archilochus’tan alıntı yaptığı “tilki
pek çok şey bilir, fakat kirpi tek bir büyük şey bilir” ifadesiyle açılış yapılan metinde tilki ve kirpi olmak
tarih yazımındaki metodolojik ayrımın temeline yerleştirilir: Tarihe bakışta düzenleyici ilke takibi,
yasa arayışı ve öngörüyü dışlamayan bir tutum içeren pozitivist anlayış kirpi olmaya; insanın kendisini
bilmede tekilliği, deneyimi önemseyen tarihselci ve idealist yaklaşım ise tilki olmaya benzetilir. Metinde
tilki ve kirpinin kavrayışında özetlenen bu yaklaşımlar çerçevesinde de tarih bilgisinin neliği tartışmaya
açılır. Sonra her iki bakış açısının da kendi içerisinde yeni sorular taşıdığı ve bu durumun aşılabilmesi
için tilki ve kirpinin arasından tarihe bakmak gerektiği; ancak böylece problemle yüzleşilip eleştirel
değerlendirmenin mümkün olacağı savunulur. Tartışmanın geldiği aşamayı önemseyerek aslında tam
da gelinen noktanın önemli bir sınır, bir tür öteye bakma imkanı olduğunu düşünüyorum. (Temelli bu
metninde sınırda bıraktığı meseleyi başka metinlerinde ütopya ve distopyalarla, kadının tarihle bağına
dair tartışmalarla örneklendirir.) Burada ise işaret etmekle yetinilen meselenin önemli olduğunu ve
fakat açılmadığını söylemeliyiz. Tilkiler ve kirpiler arasından bakmanın ne anlama geldiğine dair ip
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uçlarının verilmesinin okuyucuya başka perspektifler üzerinde düşünme imkanı sunacağını ve yeni
kavrayışların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle makaleyi tartışmaya
açarken önce metinde tarih bilgisi meselesinin nasıl ele aldığını inceleyip ardından da nasıl bir sınır
durumuna geldiğimiz ve burayı nasıl aşmamız-açmamız gerektiği üzerinde durmak istiyorum.
Tarih Bilgisi / Tarih Bilimi
Metinde tarih, felsefi açıdan klasik metafizik ve epistemoloji geriliminde şekillenen bir alan olarak
tanımlanmaktadır. Bu noktada da tarih, tarih bilimi ve doğa bilimi karşıtlığında ya kutsal veyahut
seküler amaca hizmet eden teleolojik bir alan ya da bilimsel geçerlilik ve doğruluk peşinde olan
analitik bir disiplin olarak ele alınmıştır. Tarihi tam da bu gerilim üzerinden tarih felsefecisi olarak
doğa ve tarih bilimleri arasında değerlendirmek gerektiği vurgulanmaktadır. Tarihçi açısından asıl
sorunun ve çıkmazın bu dikotomiye sıkıştırılmasında görülmektedir ve bunu bir sıkışmışlık gibi
okumak yerine geçişken ve dinamik bir ilişki olarak ele alınabileceği gösterilmek istenir. Çünkü
tarihçi tarihsel olguların yapısı, tarihçi etkisi ve tekrarlanamazlık girdabında “nesne”siyle açık,
üretken bağ kuramamakta nesnellik ve öznellik kısır döngüsüne takılmaktadır, dolayısıyla modern
düşüncede klasikleşen tarihselcilik ve pozitivizm arasında girdabına kapılmaktadır. Tarih bilgisinin bu
iki özelliğinin ve sorununun açıkça vurgulandığı metin bu noktada tarihe yönelik makro çerçevenin
içinde kalmıştır. Fakat “‘kültürel bilme’ dolayımında ben’in ve başka ben’lerin bilgisi kendisi hakkında
bilgidir” diyerek belirttiğimiz sınıra gelinse de, sonra buradan devam etmek yerine tekrar Vico’dan
itibaren şekillenen tarih bilgisine işaret edilerek sorun klasik epistemolojik çerçevenin dar sınırlarında
bırakılmıştır: tek ve büyük bir şeyin bilgisi peşinde olan kirpinin tutumu, doğanın bilgisi ile tarihin
bilgisini eş tutma çabasıyla tarihte yasalar, düzenlilikler ve benzerlikler arayan pozitivist tutuma
eş görülmektedir.” “…tilkileri yerleştirdiğimiz yaklaşımlara göre insan eylemlerinin alanı olarak
beliren tarih, eylemlerin nedenleri ile yorumlanmasına imkan sağlayan veriler de sunmaktadır.” Evet
sorunun şekillendiği bu iki uç tespit ediliyor ve teklif tam da bu nedenle ikisi arasından bakmak olarak
sunuluyor. Tarih yazımı açısından kırılma noktasına çok sarih işaret edilmekle beraber işte bu sınırda
gelip kalıyoruz. Bundan sonra ne olacak? Vico’nun bahsettiği “yeni bilgi” özellikle 1997’de internet
ağlarının yaygınlaşması ve iletişim teknolojileriyle beraber tekrar dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm
epistemolojinin ve ontolojinin çağdaş yorumları açısından ele alındığında artık karşımıza doğa-kültür
karşıtlığı çıkmıyor. Doğa - kültür karşıtlığı yerini dijitallik, cyborg, posthuman ve transhuman gibi
posthümanist literatürün kullanımına bırakmıştır. Bu aynı zamanda varoluşuyla tarih yazan insanın ve
kalemiyle, kelimelerle tarih yazan tarihçinin de değişimini zorlamaktadır. Temelli’nin teklifi açısından
“tilkiler ve kirpiler arasından bakmak” tam da burada nasıl bir imkan sağlar? “Yeni insan, yeni bilgi
ve yeni ontoloji” (posthuman, dijital epistemoloji ve dijital ontoloji) anlayışının tarih bilgisine etkisi
nasıl değerlendirilir?
Metinde geldiğimiz sınır durumunda tarih bilgisi sorunu, tarih, insanı kuşatan toplumsal
ve doğal şartların bilimi olarak görülmekle makro çerçevede sunulmuştur. Oysa çağdaş dönemin
postmodernlikle beraber sorunlarından biri de tam bu makro çerçeveler, büyük anlatılar olduğunu
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biliyoruz. O nedenle, 21.yy’da tarih bilgisi üzerine tilkiler ve kirpiler açısından ve arasından bakabilmek
için şu iki önermeyle birlikte yeniden düşünmek gerekmektedir. İlki, “tarih gerçekliktir fakat mutlak
ve evrensel değildir.” Çünkü görmekteyiz ki tarih, onu yapan-yazan tekil bilinçler olduğunda tarih
olmaktadır. Bize göreliliği ve bize dönüklüğü içinde bilimler (tinsel ya da doğal) özellikle de tarih
bilimi ancak bir “bilinç deneyimi”dir ve bu deneyim bizi bu dünyada olmaklık açısından sarar kuşatır.
Bu nedenle de tarihçi, tarihi araştıran/yazan kişi olarak kendini bizzat tarihin içinde tarihin ürünü ve
tarihi yapan kişi olarak görür. Eleştiriye açık olmakla birlikte Dumezil’in Mit ve Anlam’da belirttiği
gibi tarih bir ayna ya da gömülü bir hazine, keşfedilmesi gereken bir ada, seyredilen bir akış değil,
bizzat kelimelerden ve o kelimeleri bir araya getirip anlamlı cümle kuran tarihçiden oluşur. (Dumezil,
2006) Tarihçi nesnesine yönelirken belleği, anıları ve bilinç deneyimiyle kuşatılır, bu tarihi öznelleştirir
ve bir adım sonrasında da mikro çerçevelere yönlendirir. Dolayısıyla modern dönemin büyük anlatıları
açısından değersiz ve işlevsiz kılınan bu kabul artık hızlı bir şekilde değişmektedir. Sonuçta 21.yy’ın
tarihsel dünyası bireysel, akışkan ve dijital toplumsal yaşantıların ve dahi tekilliklerin dünyasıdır;
onun “işlenilen” değerlerinin, verilerinin ve normlarının dünyasıdır. İkinci olarak, tarih insan üstü bir
yapı değildir, tek başına kurumların, devletlerin, kültürün arşivi değildir. Bilakis yaşayan, “adı ve sesi
olan” insanda ve insanla yazılan bir biyografidir. Başka bir ifadeyle, tarih, kahramanlardan “sıradan”
vatandaşa kadar toplumda yaşayan her bir bireyin bir çeşit biyografisidir; bir anlatısıdır. Oysa 20.yy’ın
ilk yarısında tekil ‘insan’ ve onun etkisi öznellik tartışmasıyla ve kahramanların iktidarıyla örtülerek
çoğunlukla görülmemiştir. Tarih bilinci, 21.yy’da tekil olanın hatta hümanist perspektifin dışında,
karşısında yeni olan insan anlayışlarını ve onların tarihle bağlarını sorgulamak, anlamlandırmakla
ilişkilendirildiğinde posthumanist dönemde tarihi nasıl ele alacağız? Ayrıca bu dönemde Marksist ve
pozitivist tarihin merkeze aldığı ekonomik ve demografik sorunlar yerini yerel, kültürel, irrasyonel
tutumlara ve duygu durumlarına, düşüncelere, inançlara, geleneklere, mitolojilere kısaca gündelik
yaşamın farklı formlarına bırakmıştır. Kırmızı’nın da belirttiği gibi artık bu dönemde tarihçinin
fonksiyonu kavramsallaştırılırken bilimsellik yerine edebilik öne çıkarılmaktadır. (Kırmızı, 2019)
Aslında metinde gelinen ve fakat açılmayan sınır 21.yy’da epistemolojide, ontolojide ve özellikle tarih
yazımında yaşanan bu değişimin metodolojik olarak nasıl ele alınacağıdır. Son 20 yıldır tarih ve sosyal
bilimler için metodoloji olarak akademilerde de kabul gören biyografi çalışmaları, dijital epistemoloji
ve ontoloji “yeni bilgi” altında yeniden form kazanarak felsefeye, tarihe ve tarih felsefesine geçen
yüzyıldan farklı bir imkan oluşturmuştur. Başka bir ifadeyle, insanın kendini ve başkalarını görülebilir,
konuşulabilir kılan hikayeleriyle ve aslında dilin imkanlarıyla kurguladığı, inşa ettiği anlatısallık tarih
bilgisinin mikro çerçevelerinden birini oluşturmaktadır. Tarihe tilkiler ve kirpiler arasından bakmak
bir açıdan anlatıyı, sözlü kültürü, çevrimiçi tekillikleri etkin kılmak değil midir? Tilkiler ve kirpiler
arasından bakınca görülen dönüşümlerden biri de bu olabilir mi?
Özetle, bu aşamada Temelli’nin tarihçiyi “ne tilki ne kirpi hem tilki hem kirpi” olmaya yani
karşıtlık değil geçişlilik içinde olgu ve olaylara “nesne”sine yönelmeye daveti önemli bir çağrıdır.
Dinamik bir tekliftir, fakat bu teklifle beraber manzaranın ana çerçevesi değiştirildiğinde çağımız
sorunları açısından etkili olacaktır. Tarih 19.yy’ın sonunda şekillenen makro çerçevenin dışında
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özellikle 20.yy’ın sonlarından itibaren felsefeyi de dönüşüme zorlayan şartlarla birlikte gündelik
yaşamın, edebiyatın, bellek literatürünün ve farklılıkların “konuşanların ve yaşayanların” ön plana
çıktığı mikro çerçevelerle yazabilmenin, düşünebilmenin imkanıdır artık.
Son olarak, şu soruları metin üzerine ve metinden hız alarak düşünebiliriz. Lefebvre’nin dediği
gibi bir olguyu geliştirmek onu bir soruya cevap olarak kurmak ve inşa etmektir, soru yoksa ancak
hiçlik vardır. (Haklın, 2000) Hiçliğe gitmemek ve metnin ortaya koyduğu teklifleri başka düşünce
dünyasının inşasında hızlandırıcı olarak değerlendirmek için sorularımı paylaşmak istiyorum. Tilkiler
ve kirpiler arasından baktığımızda bu sorularla nasıl hesaplaşırız?

1- Bilginin ve gerçekliğin dijitalleştiği bir çağda tarih bilgisini ve tarih bilincini doğa bilimleri ve
kültür bilimleri karşıtlığının dışında nasıl tanımlayabiliriz?
2- Tarih, toplumsallığı ve bireyselliği insan olmakta birleştiren özne-kendinin yapıp etmeleri,
yaşamı ve biyografisi olarak görüldüğünde tekil ve hybrid formda varolan posthumanın ve
transhumanın tarihinden bahsedebilir miyiz? Haraway’ın iddia ettiği gibi cyborg hümanizmin
bütün yüklerinden arındırıldığında, psikanalizin temellerindeki mitolojilerden kurtulduğunda
tarihli olabilecek mi? ya da inşa edeceği tarihe hangi bilgi kaynaklık edecektir?
3- Son olarak da tilkiler ve kirpiler arasından baktığımızda tarihin metafizik ve epistemoloji
geriliminin dışında bir teleojisi ve nedensellik ilişkisi vardır diyebilir miyiz?
Kaynakça
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“Tarihçilik Eğitimi ve Türkiye’deki Durum” Üzerine Bir Değerlendirme
Kürşat Yıldırım*

Oturumlarda dile getirilen çeşitli görüşlere rağmen tarihçiliğin bir meslek olarak kabul
edilebileceğini düşünüyorum. İnsanlığın yazıyı geliştirdiği devirlerden beri tarih kaydı tutarak hayatını
idame ettirenler olmuştur. Eski dönemlerde Çin’de devlet teşkilatında bir tarih dairesi kurulmuş,
burada memurlar istihdam edilmiştir. Elbette ki modern tarihçilik ve tarih bilimi yenidir. Tarihçiliğin
bugün bir meslek olamayacağını öne sürenlerin haklılık payları da vardır. Bununla birlikte, insanlık
tarihinde esasen devletleşmenin başlamasıyla artan kayıt tutma ihtiyacıyla ilgili olmak üzere, hem vaka
kaydı faaliyetinin hem de geçmiş kayıtlara göre tarih yazma işinin çok eski bir meslek olduğu kabul
edilebilir. Mesela Çin’in en eski vaka kayıtlarının olduğu kaynaklarda ele alınan vakanın geçmişiyle
ilgili bilgiler de mutlaka verilmektedir.
Bugün üniversite tercihi yapan öğrenciler neden tarih bölümünü seçmektedirler? Bir meslek
edinebilmek için mi yoksa “tarihçi” olabilmek için mi? Yıllardır tarih bölümündeki öğrencilerimizden
müşahede ettiğim kadarıyla, adaylardan şuurlu bir şekilde, tarihçi olmak üzere tarih bölümünde
okumaya gelenler ezici çoğunluk veya belki de çoğunluk değildir. Bu konuda tercihleri inceleyen
bilimsel araştırmalara, tarih öğrencilerine yönelik anketlere daha çok ihtiyaç vardır.
Çeşitli bölümlerdeki ders planlarına bakıldığında tarih eğitimimizde tabiatıyla ülke tarihimize,
yaşadığımız topraklara bir odaklanma olduğu görülecektir. Müfredatta Osmanlı Devleti tarihi ile
Anadolu’nun eski çağları önemli bir yer tutmaktadır. Yine komşulara, etrafımızdaki dünya ile ilişkilere
dair dersler de vardır. Bununla birlikte eski Türklerin, çeşitli bölgelerin, medeniyetlerin ve hatta farklı
coğrafyalardaki Türk devlet ve topluluklarının, akraba halkların tarihleri olması gerektiği kadar
okutulmamaktadır.
Tarih eğitimimizde siyasi tarih ağırlıklı olarak anlatılmaktadır. Sosyal yapı, ekonomi vb.
konular nispeten az incelendiği gibi tarih bölümlerinde okuyanlar çeşitli diploma programlarına dâhil
olmadıkça veya farklı bölümlerden ders almadıkça hukuk, sosyoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler,
felsefe, dil bilim, coğrafya gibi alanlarda düzenli bir bilgi edinememektedir.
Tarih eğitimimizde dünya tarihi, ülkeler tarihi, imparatorluklar tarihi, milletler tarihi, bölgeler
tarihi vb. için kullanılan metinlerimiz genellikle tercümedir, telif eserlerimiz bunlara nispetle azdır.
İlgili alanlarda yerli literatürümüz ve fikirlerimiz olgunlaşmadığından öğrencilerimiz Türkiye’den
dışarı doğru bakmakta, Türk tarihçiliğinin bakış açısı ve yorumuyla dünya tarihini değerlendirmekte
yetersiz kalmaktadır.
Tarih öğrencileri, modern teknolojilerle yapılan araştırma tekniklerinin bazılarına vâkıf değildir.
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Bunda bölümlerimizdeki metot üzerine derslerin eski kitaplarla, eski usullerle yürütülmesi, esasen her
anlamda muhafazakâr olan tarih bölümlerinin yeniliklere gerektiği kadar açık olmamasının da rolü
bulunmaktadır.
Tarihçilerimizin çoğu dışarıdan modeller almaktan imtina etmektedirler. Yabancı kuramların
Türk tarihine tatbiki çok yaygın değildir. Çok eski bir tarihe sahip olan Çinliler bile çeşitli kuramları
Çin tarihini yorumlamak üzere kullanmaktadırlar. Mesela Amerikalı antropolog G. William Skinner’in,
kendi geliştirdiği “Merkez Yerin İç İçe Altıgen Modeli Teorisi”ni (the Nested Hexagonal Models
of Central Place Theory) pazar sistemini analiz etmek üzere Sichuan’a uygulaması, bölgesel tarihe
ilgi duyan Çinli tarihçiler için önemli bir ilham kaynağı oldu. Skinner’in araştırması Çin’de ilk kez
1980’lerin başında tanındı; “Marketing and Social Structure in Rural China” adlı kitabı ise 1998 yılında
Çinceye tercüme edildi. Skinner’in Çince tercümesi üzerine bölgesel tarih çalışmaları daha da hızlandı.
1998’den 2014’e kadar, bölgesel Çin tarihi üzerine, Skinner’in eserini referans gösteren 150’den fazla
makale yayınlandı. Skinner’in metodunu inceleyen, tanıtan sayısız ders, çalıştay, seminer, konferans
yapıldı. Muhafazakâr ve kapalı olarak düşünülen Çin toplumunda, bilhassa tarihçilerin ne kadar dışa,
dünyadaki yorumlara açık olduğunu Çin’de geçirdiğim yıllarda da bizatihi müşahede etmiştim. Bizim
tarihçiliğimizin bu tür gelişmelere açık olmasında fayda vardır.
Tarihe politikanın, politikaya ise tarihin dahli vardır. Tarihçi metnini politikacının elinden
kolay kolay kurtaramaz. Çoğu tarih çalışması, kendi bilim alanındaki ilerlemelere katkısı bir yana,
uzun vadede politika yapıcıların elinde bir malzemeye dönüşür. Üstelik sürekli devlet desteğine
ihtiyaç duyan, devletin verdiği kadrolarda çalışarak geçimini sağlayan tarih bilimi uzmanları devletin
politikasındaki değişikliklere, politikacıların hedeflerine göre hareket etmek zorunda kalabilmektedirler.
Mesela Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beridir, Avrupa’da Türkistan’daki halkların tarihi,
kültürü, dili üzerine yapılan çalışmalar önemli ölçüde azalmıştır. Almanya’da artık eski Türk tarihi
çalışılmamaktadır. Oralarda tarihçilerin bazıları ise uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, strateji gibi
alanlarda akademik hayatlarına devam etmektedirler. Avrupa’da artık geçmişte olduğu gibi Asya,
Türkistan tarihi çalışmalarına büyük fonlar aktarılmamaktadır. Bu gelişmeler büyük ölçüde dünyadaki
ve ilgili ülkedeki politik dönüşümle ilgili olmalıdır.
Tarih eğitimimizdeki en önemli problemlerden birisi, bölümlerde çağlara göre anabilim
dallarının ayrılmasıdır. Eski siyasi tarih öğretimine dayanan bu ayrım, toplumların tarihine bir
bütün olarak bakmayı güçleştirmekte, sosyal ve kültürel devamlılığın takibini zorlaştırmaktadır.
Üstelik çağ sistemi bizim tarihimize uygun değildir. Avrupa’da buna göre genel olarak Batı Roma
İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar ilk çağ, Rönesans’a kadar orta çağ, Fransız İhtilali’ne kadar yeni
çağ, ihtilalden bu zamana son çağ olarak kabul edilir. Bu dönemlendirme Avrupa’dan bize geçmiştir.
İbrahim Kafesoğlu’nun belirttiği gibi Avrupa tarihinde idare tarzı, din, hukuk, sosyal durum ve kültür
gibi toplumun beş ana cephesi bakımından bu çağlar arasında farklılıklar olduğu muhakkaktır. Aynı
durum bizim tarihimiz için geçerli değildir. Tarihi gelişimimiz farklı olduğu gibi çok geniş alanlara
yayılan konar-göçer, yerleşik, yarı konar-göçer, bozkır, orman, çöl gibi sahalarda yaşayan, çok farklı
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siyasi hâkimiyetler kuran ve çeşitli kültürel süreçlerden geçen Türk milletinin tarihi çağ sistemi
içinde sıkıştırılmakta, devamlılığı takip edilemeyecek şekilde parçalara ayrılmakta, tarihi sürecimize
uygun olmayan bir şekilde dönemlendirilmektedir. Üstelik Batı merkezli çağ sistemi çerçevesinde
bölümlerimizde eski çağ dersleri olarak eski Anadolu tarihi, Grek ve Roma tarihi derslerin yekunu
çoktur; hatta bazı bölümlerde haftalık ders saati ve ders planındaki yeri bakımından eski Türk tarihinden
daha çok Grek ve Roma tarihi okutulmaktadır.
Tarih bölümlerimizde eğitim alanlar bölgesel uzmanlık edinememektedirler. Çoğu gelişmiş
memlekette tarih lisans programında öğrenciler, tercihlerine göre belirli bölgelere ve dillere
yönelmekte, böylece mesela Türkiye uzmanlığına sahip, Türkçe bilen biri olarak yetişmektedir.
Bilhassa Rusya’da bu tür eğitim çok gelişmiştir. Ülkemizde tarih mezunlarımızın bölgesel uzmanlığa
sahip olduklarını söylemek zordur; hatta bazı tarih bölümlerinden mezun olanların bir kısmı maalesef
Osmanlı Türkçesini dahi yeterli düzeyde bilmemektedir. Birkaç istisna dışında tarih bölümlerimizde
tarihimizle ilgili Çince, Farsça, Rusça vb. metinlerin dili öğretilmemektedir. Halbuki tarihçilik, ancak
kaynakların doğru okunması ve anlaşılmasıyla mümkündür. Bölge uzmanları ise ancak ilgili bölgenin
diline vakıf olmakla mümkündür.
Tarih bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimizin çoğunun yabancı dillerinin yeterli düzeyde
olmadığı görülmektedir. Tarih bölümlerimizin çoğunda yabancı dil dersleri yoktur. Eğer öğrenci kişisel
çabalarıyla dil öğrenmemişse, belli bir yaşa gelip üniversiteden mezun olduğu hâlde iş bulmakta zorluk
çekmektedir.
Bölümlerimizde okuyan öğrencilerimiz, iş dünyasında yer edinebilmelerini kolaylaştıracak
becerilerin bir kısmını, sınıflarımızda geçirdikleri hayatlarının en verimli dört yılında maalesef
edinememektedirler.
Son olarak, Ahmet Şimşek’in de bildirisinde başka tariflerle belirttiği gibi tarih eğitimimizde
modern dünyaya ve geleceğe dair söz söyleyebilecek, toplumda türlü alanlarda kendisini ifade
edebilecek insanların yetişmesi de hedefler arasında olmalıdır.
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“Politik Alanın Felsefi ve Tarihsel Kaynakları” Üzerine Tartışma
Aysel DEMİR*
Dr. Emine Canlı çalışmasında, siyasi söylemler üzerinden yapılan tarihin sonunun geldiği
iddialarının gerçeği yansıtmadığı iddiası bağlamında; tarihin mi yoksa çeşitli tarih anlatılarının mı
sonu olduğu, tarih anlatılarının hem siyasi alanla hem de felsefe ve köken meselesi ile de bir ilgisi olup
olmadığı, siyasi alanın tarihsel kaynaklarının neden aynı zamanda felsefi olmak durumunda olduğu ve
21. Yüzyıla nasıl bir tarih anlatısıyla girildiği, bunun da siyasi alan ile ilgisinin ne olduğu sorularını E.
Husserl, F. Fukuyama ve K. Karatani temelinde tartışmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, Sayın E. Canlı’nın söylemlerinin desteklenmekle beraber, çalışılan
metnin çeviri dilinden ziyade, daha sade ve anlaşılabilir bir dilde okuyucuya aktarılmasının düşüncelerin
akıcılığına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
Sayın E. Canlı ilk olarak, “Siyasi Alanda Neden Bir Tarih Anlatısına İhtiyaç Duyulmaktadır?”
sorusunun cevabını aramaktadır. Bu soru göz önüne alındığı zaman, siyasetin ve siyasetçilerin istek
ve eylemlerini gerçekleştirebilmeleri için tarihin temel referans noktaları sağladığı belirgin bir şekilde
görülebilir. Bu da bize tarihin siyasi çıkarlar doğrultusunda biçimlendirilmeye ne kadar elverişli
olduğunu göstermektedir. Devletlerin tarihleri ne yazık ki olumlu veya olumsuz anlamda siyaset
tarafından sürekli revize edilmektedir. Burada bizi “Siyasi Alanda Neden Bir Tarih Anlatısına İhtiyaç
Duyulmaktadır?” sorusunun cevabına götüren iki temel nokta; tarihi bağımsız bir biçimde tarihçilerin
mi yoksa bağımlı bir biçimde hem tarihçilerin hem de siyasetçilerin mi yönlendirdiğidir. Tarihsel
süreçlere baktığımızda, Sayın Canlı’nın da sunumunda Husserl’i kaynak göstererek iddia ettiği gibi;
tarih yazıcılığı ve anlatıları ile siyaset birbirleriyle çoğunlukla paralel işlemektedir. Genel olarak bu
noktada tarihin siyasetin, siyasetin de tarihin bir parçası olduğunu ve felsefenin de bunları bütünleyen
bir yapı olduğunu belirtebiliriz. Siyasetçinin söylemlerine inandırabilmek için yazılı veya sözlü
tarihi her anlamda kendine göre kullanması yeni bir durum değildir. Bu anlamda, gerektiğinde devlet
eliyle değiştirilebilir olan tarih anlatısı da iktidarların sürdürülebilmesine kaynaklık eden bir yapıdır.
Tarih anlatıları istenilen biçimde özneler üretebilmek için gerektiğinde yeniden revize edilerek halka
sunulabilir. Bu noktada, iktidar güçleri tarafından istenilen yeni tarih anlatılarının ve yeni özne tipinin
ortaya çıkması da olağandır. Bu durumda, her ne kadar tarih ve tarih anlatıları yapı bakımından kendi
içlerinde sınıflansa da ve olması gerekenin tarafsız tarih anlatıcılığı olduğu düşünülse de tarih, bazen
tarihçilerin elinde bazen de siyasetin elinde yoğrulabilir. Bu açıdan bakıldığında her çağın kendi tarih
ve tarih anlatısını içinde barındırdığı açıktır.
Tarih, insanın evrende var oluşuyla başlar ve tarihsel süreçler de tarih anlatılarını doğurur. Tarih
anlatılarının genellikle kurgusal ve metaforik olması onların doğruluk değerlerinin tartışılmasının
önünü açmıştır. Genellikle tarih anlatılarını biçimlendiren “ya şöyledir ya da böyledir” mantığıdır.

*
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Tarihçiler anlatılarla bir anlamda bakış açıları yaratır ve bu durum anlatıcılığın “nesnel mi yoksa
öznel mi? veya Kimin tarihi?” olduğu tartışmalarını beraberinde getirir. Tarih, anlatılarla kurgulanır
bir niteliktedir. Tarih anlatısının özündeki kurgusallık, gerçek tarihi bize hayal gücüyle biraz
süsleyerek verir ve kurgulanan tarih, imgelerle okuyucunun algısına hitap eder. Tarihçi de belli bir
olaylar dizisini trajediden komediye kadar birçok anlatım biçimiyle kurgulayabilir. Elbette bu kurgu
tarihçinin odaklandığı çıkış noktasından başlar. Her tarihçinin çıkış noktası farklı olabileceği gibi,
her tarih anlatısı da farklı olabilir ve okuyucuya da farklı yansıyabilir. Tarihçi temel olarak geçmişte
yaşanan gerçek olayları aktarırken elindeki verilere sadık kalmalıdır ama geçmişi yazarken verileri
kullansa da geçmiş artık göz önünde olmadığı için onları hayal gücü ve kurgularla yeniden canlandırır.
Böylece tarihçi, yorumlama ve anlamlandırma yoluyla bilgiler üretir. Tarihçi anlatısını şekillendirirken
gerçekliği indirgeyerek, kimi kısımlarını dışarıda bırakıp kimi kısımlarını ön plana çıkartarak, tarihsel
kayıttaki boşlukları kurgu yoluyla doldurabilir. Bu bağlamda, tarih yazarken her türlü kurgu tekniğinden
uzak durulmalı düşüncesi gerçeği yansıtmaz. Tarih anlatısının gerçek durumları hikâyelendirerek
anlamlandırması, onu kurgu da olsa uyumlu bir biçimde kavranabilir hale getirir. Dolayısıyla tarih
anlatısı, gerçekliğin kurgusal hikâye ve dilsel oyunlarla süslenerek tutarlı bir biçimde aktarılmasıdır.
Tarihin sonu tartışmalarına baktığımızda ise özellikle Hegelciler, Hegel’den sonra tarihin de
felsefenin de sonun geldiğine kanaat getirirler. Bu bağlamda 19. yüzyılda başlayan ama 20. yüzyılın
sonlarında doruk noktasına ulaşan bu iddia temelinde dünya, her türlü soncu spekülasyona açık hale
gelmiştir. Sayın E. Canlı bu konuyla ilgili sunumunda Fukuyama’nın tarihin sonu iddialarını gözden
geçirir. Buna göre Fukuyama, bu tezle özellikle Doğu Bloğu ve Rusya’da komünizmin çöküşe geçtiği,
dünyada hızlı değişimlerle küreselleşme çığlıklarının atılmaya başlandığı bir dönemde karşımıza çıkar.
Tarihin sonunun geldiği düşüncesini de Hegel’in ilerlemeci tarih felsefesine dayandırır. Ona göre,
liberal demokrasi temelinde kapitalizmin Hegelci bağlamda kendisine meydan okuyan son ilerici yapı
olan komünizmi alt etmesi ile artık tarihin sonu gelmiştir. Komünizmin çökmesiyle egemen sistem
olan kapitalizmin karşısında duracak bir ideoloji de kalmamıştır. Fukuyama bunu, Hegel’in köle-efendi
diyalektiği temelinde, birinin diğerine kendini kabul ettirmesi bir tanınma savaşıdır ve toplulukların
çöküşü veya yükselişi de bu tanınma savaşı içinde gerçekleşir düşüncesine bağlar. Buna bağlı olarak
O, komünizmin artık kapitalizmin önünde diz çökerek onu tanıması gerektiğini düşünür. Bu bağlamda
Fukuyama, insanın tanınmasına ve doğasına en uygun olan liberal demokrasi sisteminin bütün diğer
ideolojilerin de sonunu getirdiğini, onları çökerttiğini iddia eder. Bununla birlikte, açıkladığında
büyük yankılar uyandıran bu tezi Fukuyama daha sonra kendisi yanlışlamış, özellikle tarih anlayışında
Marx’ın haklı olduğunu kabul etmiştir. Buna ek olarak tarihin sonu tartışmasına baktığımızda, eğer
Hegel’den sonra tarih bir sona geldi ise Hegel’den sonraki süreçte yaşanan büyük olayları ve Marx,
Nietzsche, Heidegger gibi düşünürlerin tarih üzerine söylemlerini nasıl açıklarız? Onlar tarih dışı
mıdır? Anlaşılacağı üzere, insanla başlayan tarihin insan var oldukça bir sona ulaşmayacağı kesindir.
Ayrıca, sonu geldiği iddia edilen tarihin sadece Avrupa tarihini kapsaması, dünya tarihini saf
dışı bırakması “Tarihin sonu” tezinin nesnellik ve evrensellikten uzak olduğunu bize göstermektedir.
“Avrupa Tarih Anlatısının Dayanağı Atina ve Atina Demokrasisine Karşı İonya ve İzonomi” iddiası
başlığı altında Sayın E. Canlı, biraz daha özele iner ve K. Karatani’nin İzonomi ve Felsefenin Kökenleri
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adlı eserinde, Avrupa tarih anlatısı ve siyasetinin kapsayıcı olmamasının nedenini Atina felsefesi ve
demokrasisine bağladığını belirtir. Karatani’nin felsefenin de kökenini anlamak için tarih okumalarını
Atina’dan değil, İonya’dan başlatılması gerektiğini düşündüğünü belirtir. Karatani bu noktada
amacın; Avrupa tarih anlatısının kuşatıcılıktan uzak ve sömürü sistemi ile sonuçlanan ekonomi-politik
organizasyonunu aşmak olduğunu ifade eder. Ona göre, bu da izonomide “Tarihi İonya’dan Başlatma”
düşüncesiyle yapılır. Karatani’nin iddiasına göre Antik Yunan’da neredeyse her şey gerçekte İonya’da
başlamıştır. İonya’da insanların ekonomi-politik anlamda eşit olmasını sağlayan düzen, Atina’daki
demokrasiden farklı olarak, izonomidir. İonya ve izonomide her şey doğa üzerinden oluşturulmuştur.
İonya’daki izonomide şehirlerdeki koloniler birbirlerine sadakatlerini bir akde dayandırır ki bu da
insan ile insan ve insan ile doğa arasındaki tasavvurda da geçerlidir. Çünkü İonya’da adaletin temeli
doğa yasalarından türetilmektedir. Karatani’ye göre alınacak referans noktalarının hem tarihsel olması
hem de felsefi olması beklenen bir durumdur. Bu bağlamda, Avrupa tarihi ve felsefesi Antik Yunan’da
başlar. Bu da Husserl’in Avrupa’nın içine girdiği siyasi ve tarihsel krizin aynı zamanda felsefenin de
krizi olduğu düşüncesini doğrular. Sayın E. Canlı, Karatani’nin bu düşüncelerini destekler nitelikte
Antik Yunan’ın nesnel evren anlayışı insanlığı kuşatan bir tarihsellik içerdiğini belirterek 20. ve 21.
yüzyılda bu nesnelliğe geri dönme çabaları olduğunu belirtir.
Diğer bir soru olan “Tarih anlatılarının siyasi alan, felsefe ve köken meselesi ile de bir ilgisi
var mıdır?” sorusuna verilecek cevap ise ‘elbette!’ olacaktır. Collingwood, The Idea of History
adlı eserinde bütün tarihin düşüncenin tarihi olduğunu belirtir. Hegel de Tarihte Akıl adlı eserinde
tarihe düşünce ve akıl ile bakılması gerektiğini savunur. Ona göre Tarih Felsefesi, tarihin düşünceyle
ele alınmasından başka bir şey değildir.1 Aristotelesçi bağlamda baktığımızda ise insan bir Zoon
Politikon’dur. Doğa durumundan itibaren düşünmeye başlayan insan, kendini hem tarihinin yazıcısı
hem de toplumsallaşarak tarihin aktarıcısı olarak görür. Dolayısıyla tarih anlatıları özünü insandan,
insanın düşünmesiyle felsefeden ve insanın toplumsallaşmasıyla da politikadan alır.
21. yüzyılda “Hala bir tarih anlatısına ihtiyacımız var mıdır?” sorusuna bakıldığında, her
bağlamda sürekli gelişen ve değişen dünyada Adorno’nun iddia ettiği gibi “Aydınlanma’da artık
daha iyisinin tahayyül edilemez olduğu düşüncesini”2 savunmak anlamsızdır. Artık Aydınlanma
çağı geride kalmış, Bilgi-Teknoloji çağı ise insana daha iyisini ve hatta daha fazlasını sağlar duruma
gelmiştir. Ayrıca, özellikle siyasi bağlamda 11 Eylül saldırısından Suriye müdahalelerine, mülteci
sorunundan iklim krizine, dünyadaki totaliter liderler sorunundan insanı ve insanlığı yok eden pandemi
sorununa kadar yaşanılanlar tarihin ta kendisidir ve bu da ne tarihin ne de tarih anlatılarının sonunun
gelmeyeceğini kanıtlar niteliktedir. 21. yüzyılda insanın kendisi tarih yazarken tarihin sonunun geldiği
söylemi anlamsız kalmaktadır. Tarihin sonunun geldiği tezinin karşısına ‘insan doğasında ancak tarih
anlatılarının yapı bakımından değiştiği’ iddiasıyla gelinebilir.

1
2
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Tarihte Yöntem Problemi Üzerine Bazı Düşünceler
Ferdi ERTEKİN*
Tarih nedir sorusu nedir’li diğer sualler gibi kolayca yanıt bulunması güç bir meseledir. Çünkü
bu soruya verilecek cevap çağın nomosuna, zeitgeist’ına bağımlı ve değişkendir. Heidegger’e bakılırsa
“varlığ”ın evi, ocağı olan dil, düşünmenin; dışavurumu, aktarımı olan düşünceyi mümkün kılar. Dil de
daima belli bir tarih-toplum-kültür ortamında doğup serpilmiş belli bir “anne”nin dilidir: Anadil. Zaman
ve mekân ile mukayyet insan yavrusu, evvela ana dilinin değer manzumesini işiterek, duyumsayarak,
tecrübe ederek öğrenme sürecine kapı aralar. Hayatta kalması için zorunlu olan bu bakım ve yetişme
sürecinde doğal olarak ana dilinin sembol ve kavramları, bu kavramlara yüklü tarihi değer ve anlam
tasavvurları ile tanışır. Düşünmesi ve bilinci, bu süreç esnasında belli bir tarih ve coğrafyanın dili, dini,
örfü ve değer yargılarıyla eğilir, bükülür ve şekillenir: eğitim.
Bu doğal, hayatta kalıp yaşayakalmak için zaruri olan eğitim süreci, kurumsal belli müfredatlara
dayalı mekteplerde yürütülen formel öğretim süreciyle perçinlenir. Ve Mesnevi’den bir metaforla
söylersek, kamışlıktan koparıldıktan, yani doğduktan; kızgın demirle göğsüne 6, sırtına 1 delik
açıldıktan, içi oyulup, başına ve ayaklarına kelepçeler vurulduktan; yani eğitim ve öğretim sürecinden
geçtikten, esrar perdesiyle harelenmiş bir halde kamışlıktan ayrılıktan sonra, ney yani insan hikayet
(history-story/tarih, efsane, masal, mit) ve şikâyet etmeye; bir parçası olduğu bu tarihi iklimi ve atmosferi
anlamaya ve anlatmaya başlar. Şikâyetinin ana mevzuu “ayrılık”tır. Önce ana rahminden, sonra anne
memesinden, sonra ana kucağından ve nihayet ana ocağından ayrılması yani toplumsallaşmasıdır. Bu
süreç sonucunda Mevlana’nın deyişiyle “testisinde neyi varsa dışına da onu sızdırır.”1
Ayhan Bıçak hocamızın üzerinde süreklice hatırlattığı üzere tarih, millet ve toplumların
hafızasıdır. Köklü ve yaşlı bir milletin ve medeniyetin mirasçıları olarak hafızamız had safhada,
her çeşit vaka ile doludur. Köklü ve zengin bir tarihi tecrübe havzasına sahibiz. Ferdî ve toplumsal
olarak varoluş ile bekâmızı bugünlere değin sürdürebilmiş, yeniliklere, değişen şartlara bir şekilde
adapte olmayı başarabilmişiz. Fakat karşımızda oldukça esaslı ve devasa bir mesele durmaktadır: İki
başlılık, iki kültürlülük, nizam-ı kadim ile nizam-ı cedidin günümüzde hala devam edegelen ve bir türlü
sonuçlanamamış ontolojik ve epistemolojik çekişme ile mücadelesi.
Ahmet Emre Polat’ın “Mesele Yaklaşımı ve Kavram Sorunu” başlıklı bildirisinde olay ve mesele
üzerinden değil failin fiili üzerinden bir tarih okuması teklifi oldukça ilginç ve üzerinde tartışılması
gereken bir meseledir. A. Emre Polat’ın siyasi tarihçiliğin tarih ile siyaset bilimi arasında bir yerde
varlığını sürdürdüğü hakkındaki tespiti son derece yerindedir ve bu tespit sadece siyasi tarih için değil
kanaatince bütün bir tarih disiplini için geçerlidir.

*
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Türk-İslam düşüncesinde failin fiili hakkında halen bir neticeye kavuşamamış, çözüm bekleyen
bir tartışma vardır: cüzi irade-külli irade meselesi. Arif/veli adını verdiğimiz kâli (logos) değil hâli
(praksis) esas alan, sezgi ve gönül merkezli tasavvuf geleneği cüzi iradenin sadece bir yanılsamadan,
bir kuruntudan ibaret olduğu inancı üzerine bina edilmiştir. Bu düşünce, formel eğitimin verildiği
tekke merkezlidir. Âlim adını verdiğimiz medrese (daha sonra üniversite) zümresi ise umumiyetle cüzi
iradeden yanadır. Bu konu ile alakalı Halil İnalcık ve Muzaffer Özak arasında gemi metaforu üzerinden
cereyan eden tartışma son derece müşahhas bir şekilde sorunu ortaya koymaktadır. Rahmetli Muzaffer
Özak, gemideki herkesin aynı istikamete gittiğini, gemidekilerin tikel-cüzi iradelerinin geminin yönü
ile istikametini belirleyemeyeceğini savunurken merhum Halil İnalcık istikameti belirleyen gemi
kaptanının cüzi iradesine vurgu yapar.2 Biz, bugün Türk tarihçisi olarak Halil İnalcık’ı ve savunduğu
cüzi iradeyi merkeze alarak konuşuyoruz, belki de çağın paradigması, zeitgeist’i, nomos’u gereği
konuşmak zorundayız.
Her ne kadar Batı felsefesinde de bu kadim mesele etik disiplini çerçevesinde tartışılagelse de
Carl Schmitt “insanî fiil ve insanî kararın dışında bir insanî tarihten bahsedemeyeceğimizin” açıkça
altını çizmektedir.3 Modern Batı düşüncesini biçimlendiren temel metinler arasında en meşhur iki
tanesinden biri Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776) ise diğeri Fransız İhtilal Bildirgesi’dir. İki
metinde de temel vurgu hürriyet ve eşitlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Batı’da hürriyet ile irade bir
ve aynı şey olarak kabul edilmiştir. Bu kabul, büyük oranda İngiliz-Fransız felsefesinin ve türünden
metinlerin politik görüşlerine yaslanmaktadır. Esasında küreselleşen liberal-kapitalist paradigma
insanın hür irade sahibi bir canlı olduğunu bütün dünyaya ilân ve kabul ettirmiştir.
Tarihin teşekkülünde cüzi irade ile hürriyetin belirleyici olduğu savının karşısında külli irade
ile determinizmi ön plana çıkaran görüş bulunmaktadır. Hegel’in ilerlemeci tarih felsefesi ve Karl
Marx’ın tarihî determinizm anlayışı, insan düşüncesini, üretim araçlarının ve ait olduğu ekonomik
sınıfın belirlediği yönündeki görüşüne dayanır. Bu bağlamda tarihi determinizmin, liberal-kapitalist
ideolojileri benimsemiş ve bu ideolojileri politik-ekonomik sisteminin temeline oturtmuş Kıta Avrupası
ve Amerika’da pek rağbet görmemesi gayet doğal görünmektedir.
Edward Hallett Carr’a göre “Tarih nedir? sorusunu cevaplamayı denediğimizde, cevabımız
bilerek ya da bilmeyerek, zaman içindeki kendi tutumumuzu yansıtır ve daha geniş bir soruya,
içinde yaşadığımız toplum hakkında ne düşündüğümüz sorusuna vereceğimiz yanıtın bir parçasını
oluşturur.” 4 Tarihin ne olduğu sorusunu tarihçi sormaz, bunu sorsa sorsa filozof yahut tarih felsefecisi
sorar. Tarihçi, rahle-i tedrisinden geçtiği hocalarından öğrendiği şekilde tarihçiliği tıpkı bir zanaatkâr
gibi tatbik eder. Martin Heidegger’in tespiti üzerine denilebilir ki hiçbir bilim kendi varlığı, kendi
yöntemleri üzerine düşünmez, onların varlığı üzerine düşünüp soru soran yalnızca felsefedir.
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Günümüz paradigması ışığında tarihin ne olduğu sorusuna herkesi tatmin edecek biçimde
doyurucu bir yanıt verebilmek mümkün olmasa da en azından tarih ne değildir sorusu karşısında
sanıyorum bir kaç sınır çizgisinden bahsedilebiliriz. Bu sınır çizgileri bize tarih’i, ‘tarih olmayan’dan
ayırmamızı sağlayacak ipuçları sunabilir. Örneğin tarih kesinlikle masal değildir, masalda tarih
biliminin en temel iki kategorisi belli bir zaman ve belli bir mekân bulunmamaktadır. Bu itibarla
olayın yeri ve zamanı belirlenebiliyor ise bu kesinlikle masal değildir. Tarih, efsane/mit de değildir
zira olağanüstü varlık ve olayları konu edinmemektedir. Günümüzde tarih, antropolojik bir veri olarak,
toplum ve milletlerin dünya görüşünü anlayıp ve analiz edebilmek adına efsane/mit ve masaldan
yararlanabilir ancak bu tarihin masal ya da mit olduğunu iddia etmeyi gerekçelendiremez. Tarih, belli
bir zaman-mekânda vuku bulan ve vuku bulmuş, kuvveden fiile çıkmış olayları (İng. fact) konu edinir.
Bu açıdan tarih, malzemesi gerçek, somut, izi ve nişanı bulunabilir, bir gösterge ile gösterilebilir olan
bir disiplindir.
Tarih bizi kuşatır, tarihin dışında bir yaşam mümkün değildir. İnsan tarihsiz yaşayamaz. İnsan
varoluşu, ontolojik olarak tarihe mecburdur.
19. yüzyılda aydınlanmacı-ilerlemeci, Batı merkezli tarih algısı bağlamında pozitif bilimlerin
yöntemlerinin sosyal bilimlere uygulanması neticesinde dünyada geçer akçe olan ve Batı’nın askerî
ve kültürel üstünlüğünü teyit etme politik maksadına matuf tarih, mekanik ve fizik nevinden bir bilim
de değildir. Günümüzde tarihi bilginin, aydınlanma öncesi öğütçü yapısından ya da 19. yüzyılda
Avrupa’da geçerli olduğu üzere pozitivist-nesnel kesinlik arayışından ziyade, geçerliliği söz konusu
edilebilir. Tarihçi tarihe bir nesne olarak yönelirken, bu-günden, bu-aradan, bugün içine doğduğu
ve yetiştiği toplumun, dilin ve dünya görüşünün değerler manzumesinden ona yaklaşır, kendisi de
bizatihi bu tarihin bir parçası olduğundan yorum sürecinde kaçınılmaz olarak öznelliğe sürüklenebilir.
İlber Ortaylı’ya bakılırsa tarihi verilerin tarihçi tarafından yorumlanıp anlamlandırılarak bir bütünlüğe
kavuşturulması olayı bir nevi sanattır. Johann Gustav Droysen, “tarih bilim değildir, bilimin de ötesinde
bir şeydir.” demektedir.5
Tarihin bilim olup olmadığı meselesi bizi kaçınılmaz olarak tarihçinin durumuna getirmektedir.
Tarihçi, tarihi denetlenebilir kaynak ve belgelere göre inşa ederken ne kadar nesnel olabilmektedir?
Tarihçinin belgelere dayalı olarak yapmış olduğu yorumun öznellik-nesnellik dikotomisi arasında
ne denli geçerli olduğu nasıl ve kim tarafından belirlenebilmektedir? Bir metnin sonsuz yorumunun
olabileceği yönündeki postmodern görüşleri bir tarafa bırakarak tarihçinin tarih hakkındaki yorumlarının
denetlenmesinde ya da tarihçiyi demagogtan ayırabilmemizi mümkün kılabilecek kıstasların başında
şüphesiz tarihçinin formel bir eğitimden geçerek ehliyet ve diploma sahibi olması gelmelidir. Alınan
formel eğitimin derecesi ne denli yükselirse (yüksek-lisans, doktora ve post-doktora) en azından
teorik açıdan tarihçinin ortaya koymuş olduğu yorumların geçerlilik ile güvenilirliği de o nispette
artacaktır. Fakat burada en kritik husus, tarihçinin formel eğitim içinde giderek artan uzmanlığının,
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Hüsamettin Arslan’ın belirttiği epistemik cemaatler’6in iltimas ve kayırması ile değil günümüz tarih
disiplinin objektif kriterleri dikkate alınarak onaylanmasıdır. Tarihçinin text’i önce ulusal daha sonra
ise uluslararası meslekten tarihçiler tarafından belli bir context’te kabul görüyorsa şu halde geçerli
sayılmalıdır. Umumiyetle dar bir çevre ile sınırlı olup bütüncül, denetlenebilir ve tutarlı olmayan
yorumlar ise geçersiz kabul edilmelidir.
Türkiye’de nizam-ı kadimciler/geleneksel epistemik cemaat mensupları bilim ve teknoloji
ile sözde bitmeyen bir kavga halindedir. Teknoloji çağını belirleyen en kilit disiplinlerin başında
matematik ve mühendislik gelmektedir. Geleneksel insan yahut hayvan gücü ile çalışan aletlerin yerini
önce su buharı daha sonra yakıt ile çalışan makinelerin alması tarihteki en büyük kırılma noktalarından
birini oluşturmuştur. Carl Schmitt’in deyişiyle makine tarihsizdir, yenidir. Geleneksel epistemik
cemaat mensubu muhafazakârın doğası itibariyle yeniye alerjisi vardır. Yeniyi sevmez, kolay kolay
benimsemez. Buna karşın modern epistemik cemaat mensubu ise sermayesini yeniden devşirmekte
fakat o da geleneksele-eskiye duyarsız kalmaktadır.
Tıbbi terimlendirmeye müracaat ederek söylenecek olursa Türkiye’de geleneksel epistemik
cemaat mensupları miyop, modern politik epistemik cemaat mensupları ise hipermetoptur. Geleneksel
epistemik dünya görüşünü benimseyenler zaman olarak daima uzaklardadır: asr-ı saadet ve ötüken.
Mekân olarak uzaklardan gelen daima bir tehdit unsudur, yenidir çünkü. Geleneksel epistemik cemaat,
dışardan geleni sevmez, kolay kolay benimsemez. Yöntem olarak bütün sermayesini “içeri”den
devşirme taraftarıdır. Modern epistemik cemaat mensupları ise aksine zamanda uzaklara, geriye
bakmaya değil mekânda uzaklara bakmaya mütemayildir: Londra, Paris, Berlin, New York, Petersburg
vs. O da kendisini çevreleyen toplum-kültür ortamından umumiyetle bî-haberdir.
Modern epistemik cemaat mensuplarının yeni’si ve bilim’i ile geleneksel epistemik cemaat
mensuplarının eski’si ve ilim-irfanı arasında cereyan eden zahirde kimlik batında ise dümene kim
geçecek kavgasında es geçilen temel mesele teknik ve teknolojinin de tıpkı tarih gibi bizi kuşatıp
çevrelediği gerçeğidir. Nasıl dünyada tarihsiz insanî yaşam mümkün değilse artık teknik ve teknolojisiz
bir yaşam da düşünülemez hale gelmiştir. Tarihi sözden yazıya, yazıyı taştan papirüse, hayvan derisinden
kâğıda aktardık… Hâlihazırda geldiğimiz seviye itibariyle kâğıttan dijital ekrana geçiş yapmaktayız.
Bilginin/kitabın/belgenin dijitalleşmesi, bilginin dolaşım hızını olağanüstü derecede arttırmış, coğrafi
mekân farklarını neredeyse ortadan kaldırarak ufkumuzu yer küre ölçeğinde genişletmiştir. Eskiden
bir âlimin Bağdat’tan kalkıp Merv’e gitmesi, okumayı arzu ettiği eseri el yazısıyla istinsah etmesi
gerekiyorken biz bugün ekran karşısında oturduğumuz yerden bir işaret parmağı hareketiyle dünyanın
dijitalize olmuş bütün eserlerine saniyeler hatta saliseler içinde erişebiliyoruz. Bu eserler ile aramızdaki
tek engel ise dildir. Dilini öğrendikten sonra çoğu kitap artık mahfuz ve sır olmaktan çıkmıştır. Bütün
bunları, tarihsiz makineleri imal ve icat eden tarihli insanlara borçluyuz.
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Eskiden taşra akademisyeni kavramı vardı. Elektrik, bilgisayar ve internet merkez ile taşra
arasındaki geçit vermez dağları ve sınırları bertaraf etti. Bundan böyle Telli Turna’nın sevgilinin diyarına
selam götürmesi için geçit vermez dağları aşmasına gerek yok. Bugün elektrik olmadan ne ısınabilir,
ne barınabilir ne de eskisi gibi yaşam sürebiliriz. Bütün bunlar yeniliktir. Teknik ve teknoloji, yeninin
eskiye zaferidir. Yeninin en büyük handikaplarından biri ona adapte olunmak zorunda olunmasıdır.
Yaşlı medeniyetler ve genel olarak yaşlıların teknolojik yeniliklere ayak uyduramaması, onları, ayak
uyduran gençlerin gerisinde bırakmaktadır. Bu tıpkı avcı toplayıcı dönemde yaşlı, hasta ve sakat olan
klan mensuplarının genç ve zinde olanlara ayak uyduramaması halinde gruptan ayrılması meselesini
andırmaktadır. Fakat her geçen an, yeni de eskimekte ve tarihileşmektedir. Dolayısıyla hem yeni hem
de eski bizi kuşatmış haldedir. Salt yeni ile de salt eski ile de yaşayakalamayız. Bunların sentezlenmesi,
bütünlenmesi gerekmektedir. Batı’nın ilmini alalım ahlakını almayalım diye işaret edilen Gordion
düğümünde aşılmak istenen mesele, kanaatimce budur. “Hem modernleşip hem Müslüman kalalım”
temennisi de bu doğrultuda okunmalıdır. Bu mesele hâlâ çözüm bekleyen son derece çetrefil bir
meseledir. Kuruluş ve klasik devrin vahdet-i vücutçu Heterodoks Müslümanı olarak mı kalalım, YavuzKanuni ve özellikle II. Mahmud sonrası vahdet-i mevcutçu ve Sunni-Ortodoks Müslümanı olarak mı
kalalım? Müslüman kalmak ile hayatta kalmak arasında bir tercihin eşiğine gelirsek ne yapalım?
Türkiye’de devam edegelen dümenin başına kim geçecek çekişmesinin özü esası ‘kitab’ın
yaprakları ‘sağdan sola doğru mu’ çevrilsin yoksa ‘soldan sağa doğru mu’ münakaşası üzerine
kuruludur. Ne hazindir ki 300-350 yıldır devam edegelen, sonu hâlâ gelmemiş bu kör döğüşünde
‘kitabın bizatihi kendisi ve muhtevası’ göz ardı edilmektedir. İslam dini, bize kalbimizle düşünmemizi
kulağımızla görmemizi salık verirken felsefe-bilim aklımızla düşünmemiz, gözümüzle görmemiz
gerektiğini bildirmektedir. Kalple düşünmek, biteviye inanmak ve aldanmak fasid dairesi içinde
hareket etmektir.
Dünyamızı giderek rasyonelleştiren iki disiplin iktisat ve siyaset yani ekonomi-politiktir.
Küresellleşen, sekülerleşen dolayısıyla rasyonelleşen dünyada bekâyı temin edebilenin yegâne şartı
rasyonel hareket edebilmektir. Fakat salt rasyonel olarak da hareket edemeyiz. Şu halde yurdumuz
koca bir nizamiyeye dönüşür. Hem bu, her ne kadar asker-toplum olarak anılsak da kültürel kodlarımıza
ve alışkanlıklarımıza da uygun değildir. Lakin salt duygu ile hareket edip romantik de düşünemeyiz.
Şu halde kanatları olan ama ayakları olmayan bir ucubeye dönüşürüz. Ağırlıklı olarak kalbimizle
düşünmeye devam edersek fenâ uçurumuna bir adım daha yaklaşmamız kuvvetle muhtemel. Aklın
dozunu biraz daha arttırmak zorundayız. Aklımız duygularımıza yön vermeli, tersi değil. Dümenin
başında daima akıl olmalıdır.
İnsanın yaşanmış, yaşanmakta olan ve yaşanması muhtemel olayları yorumlarken kendi
“aklı”na müracaat etme sıklığı azaldıkça, olayları insan kitleleri için yorumlamaya “hazır reçeteler
sunan herhangi bir ideoloji’ye “bağlanma düzeyi” o nispette artmaktadır. Bundan böyle artık bütün
kararları “ezber”le dolu “hafıza”mızla alamayız. Hafızamız, yani “mazi”miz bizim “kimliğimiz”dir,
hafızamız bir “ölçüt”tür, başlangıç çizgisidir, nereden nereye geldiğimizi ancak ona bakarak
anlayabiliriz. Bu yüzden hafızamızı tamamen görmezden gelip, yok sayamayız. Fakat oyun kurallarının
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değiştiğini, değişen şartlara adapte olabilmek (bekâ), yeni problemlerimize yeni çözümler getirebilmek
için aklımıza/cüzi irademize daha çok müracaat etmek zorunda olduğumuzu daha sık hatırlamalıyız.
Hafızamız “yeni” problemler karşısında adamakıllı çözümler üretmekte yeterli olamaz, ondan ilham
almalı lakin nihai kararı aklımızla vermeliyiz. Yeni problemlere yeni çözümler üretmek konusunda
vicdanımız da bize ne yazık ki tek başına “rehberlik” edemez, olsa olsa “refakat” edebilir.
Aklımızı kullanmak demek duygularımıza bir müddet gem vurmak demek... Duygusallığı terk
etmek demek, bir şeyi ne ise öyle görmek demek, ne noksan ne fazla... Neysek oyuz, daha azı ya da
daha fazlası değil... Bununla yüzleşmek zorundayız... Kendimizi tanımak zorundayız, bütün kadim
hikmetlerin müşterek hitabı “kendini bil”dir. Kendimizi, mazimizi, milletimizi tanımak zorundayız.
Tanımak içinse hüsnüniyet sahibi ve dürüst olmak zorundayız. Kol kırılır yen içinde kalır düsturuyla
ancak kendimizi kandırabiliriz.
Ekonomisi büyük oranda toprağa ve canlı emeğine bağlı monarşik devlet teşkilatlanmasının
alamet-i farikası vakanüvislik devri çoktan kapandı. Modern tarihçilik yöntemini büyük oranda
belirleyen Leopold von Ranke (1795–1886)’dir. Ranke ile belge ve atıf pozitivist tarihçiliğin
vazgeçilmez unsurları arasında yerini aldı. Belge ve atıf, tarihçinin ördüğü text’in denetlenebilirliğini
mümkün kılmasıyla pozitif bilimlerden ilham almıştır. Tarih hiçbir zaman bizatihi kendisi için değil
daima biri için, bir şey içindir. Modern epistemoloji, bizim geçmişte yaşanan bir olayı asla kesin
olarak, vuku bulduğu gibi bilemeyeceğimizi alenen ortaya koymaktadır. Hal böyleyken tarihçi neyi
bilebilir? Tarih bu yüzden daima bir yorumlama faaliyetidir: Tarihyazımı ve Hermenoitik.7 Tarihçilik,
çoğunlukla geçmişte yaşanan bir olayın günümüze yorumlanarak nakledilmesidir. Bu yönteme göre
tarihçi olabildiğince objektif olsa bile belgenin objektif olmaması söz konusu olabilir. Bilgi ve belge
pekâlâ manipülatif, sahte, çarpıtılmış olabilir. Yanlış-sahte bilgi üzerinden tarihçi ne denli nesnel de
olsa, objektif bir fotoğraf çekilemez. Bunun için mukayeseye ve tenkide ihtiyaç vardır.
Mazinin bilinci yoktur yalnızca insanın bilinci ve mazisi vardır. Bu yüzden tarih, tarihçiler
tarafından yazılır. Dilin sınırları, düşüncenin sınırlarını belirlemekte olduğundan bu olay, tarihçinin
mutlak manada objektif olabilmesinin önünde engeldir ancak mutlak manada objektif olamamak ille
de mutlak manada sübjektif olmak demek değildir. O zaman, nitelikli saygın ve güvenilir bir tarihçiyle
niteliksiz ve amatör bir ideoloğu aynı kefeye koymuş oluruz. Tarihçi geçmişte yaşananı, vuku bulduğu
gibi aynıyla bilemez. Bu epistemolojik olarak imkânsızdır. Zaten kimse kendisinden böyle imkânsız bir
ödevi ifa etmesini de beklememelidir. Bir şeyin temsili, onun bizatihi kendisi değildir. Vuku bulan olay
ile tarihçinin “ne oldu” sorusu arasına, birçok vakanın yanı sıra bizatihi tarihçinin kendisi girmiştir.
Bu süreçte meydana gelen olaylar arasında sadece algı, kavramsallaştırma ve düşünce değil, aynı
zamanda dil, şekil ve söylem de farklılaşmış olabilir. Tarihçinin görevi, sadece ne olduğunu ortaya
koymak değil, olan şeyin anlamını da ortaya koymaktır. Bu yüzden tarih yazmak bir anlam-imâli
süreci olarak tasvir edilebilir. Vakanın yorumlanarak yeniden canlandırılması tarih yazımıdır. Vaka,
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cansız, münferit, dağınık halde tarihin müzesinde, tozlu ambarı içinde beklerken tarihçi onu bulur,
tikel olayları bütünler ve ona ruhundan üfleyerek can verir.
Ahmet Emre Dağtaşoğlu’na göre, “modern doğa bilimi, olguları mekanik, nedensel ve nicel
bir modelle açıklayarak umumi yasalar elde ederken; sosyal bilimler temel değerler üzerine inşa
edilen bir referans sistemi sayesinde anlam kazanan, amaç-eylem bağıntısına dayanan eylemleri ve
olayları anlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sosyal bilimler, açıklamadan çok anlamaya ve nedensel
yaklaşımdan çok teleolojik yaklaşıma yakın durmaktadır.”8
Tarih, mekanik ve fizik nevinden pozitif bir bilim değildir, çünkü tarihte nesne-özne karşıtlığı
yahut keskin ayrılığı asla söz konusu dahi olamaz. Tarih disiplininde özne-nesne birbirinden kesin
çizgilerle asla ayırt edilemez. Örneğin bir kimyacı herhangi bir elementi laboratuvarında kendi
varlığından ayrı bir unsur olarak, duygusal ve tarihi bir bağ kurmaksızın tetkik edebilir, bir fizikçi, yer
çekimi yasasının, kendi öznel varlığından bağımsız bir biçimde işlediğini deney ve matematikle ispat
edebilir ancak bir tarihçi asla mazi ile ânı, ân ile istikbali birbirinden keskin hatlarla ayırt edemez,
çünkü zaman bir bütündür ve kendisi de bu zamanın ayrılmaz bir parçasıdır.
Tarihin dışında bir insan yaşamı mümkün olmadığı gibi şimdiki zamanın dışında, salt mazide yahut
istikbalde sürdürülmek istenen bir insan yaşamı da şüphesiz, patalojiktir. Öyleyse tarihçi ile tarih disiplini
arasındaki yegâne bağ şu halde yine zamandır. Her tarihçi yani Hermes, kaçınılmaz olarak bu zamanda
bu-ara-da olmak zorundadır. Bu-ara-da, bura-da olması bu zaman-da olmasının tabi bir sonucudur. Şu
halde her tarihçi kendi zamanının çocuğudur. Bu-ara-dan, bura-dan, bu-zamandan tarihe yönelir. O
halde tarihçi, yaşadığı zamanın olaylarından etkilenir, üstelik bu tek taraflı edilgen bir ilişki değildir, aynı
zamanda yaşadığı zamanın olaylarını etkiler, onlarla etkileşir. Bunu tarih disiplinin klasik özne-nesne
ayrımına dayalı olmamasına dayandırmıştık. Şu halde tarihçi yaşadığı zamanın sosyo-politik, sosyoekonomik olaylarından kaçınılmaz olarak izler taşır. Bu da bizi Aristoteles’in zoon politikon terimine, yani
insanın politik bir canlı olduğunu tespit ettiği o eski önermeye değin götürür. İnsan, politik bir canlıysa,
insan elinden ve zihninden çıkmış olan eserler de az yahut çok politiktir. Bu da bizi, İngiliz politikacıtarihçi Edward A. Freeman’ın deyişiyle “history is past politics and politics, present history” önermesine
getirir.9 Bu önerme, serbest bir çeviri ile “tarih, geçmiş politikalar yekûnu; politika ise hâlihazırdaki
tarihtir” ya da “geçmişteki politikalara tarih, günümüzdeki tarihe ise politika denir” şeklinde sanıyorum
Türkçeleştirilebilir. Bu tespit, “tarih, salt siyasi tarihten müteşekkildir demek değildir.” Kültür tarihi,
antropoloji, arkeoloji, askerî tarih, sosyal tarih vs. de aslında tarihçinin dünya görüşü ve tasavvurundan
kaçınılmaz olarak izler taşıdığından az yahut çok politik alana dâhildir, demektir.
Tarihçinin, tarihi günümüzün problemlerini merkeze alarak okuyup anlamlandırmaya çalışması
yanlış bir tavsifle anakronizm ile karıştırılmamalıdır. Esasında tarihçinin yaptığı, tarihte bir zamanlar
var olmuş kendinden menkul olayları salt bilgimize sunmak için günümüze nakletmenin çok daha
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ötesinde bir faaliyettir. Tarihçinin belli kaygılar doğrultusunda yanıtını aradığı bir takım sorular
vardır ve bu sorular, bir parçası olduğu toplumun yaşadığı zamanın sorunlarına ve problemlerine
bir derinlik katmak, bu sorunların geçmişte hangi formlara büründüğünü ve bugünün problemlerini
çözmekte topluma bir faydasının olup olmadığını ortaya koymaya çalışma çabasının tabii parçasıdır.
Tarih, toplumların hafızasıdır ve tarihçi bu hafızadan ve zengin tecrübe arka planından “şimdinin
problemlerini çözmek adına” yararlanmaya çalışan kişidir.
Meşrutiyet devrinde İslamiyet’in meşveret usulünün ön plana çıkarılması, liberal-kapitalist
dünya hâkimiyetinin kabul gördüğü devirde ticaretin öneminin vurgulanması gibi örnekler hem
toplumsal bilinçaltında meşruiyet zemini oluşturmak hem de karşılaşılan yeniliğe adapte olabilmeyi
mümkün kılmak amacıyla kullanılan faydacı yöntemlerdir. Yoksa tarihi hafızamızda harbi, diplomasiyi,
yerine göre ticareti vs. ön plana çıkarabileceğimiz yığınla vaka söz konusudur. Bu vakalar, tarihi
hafıza ambarımızda öylece durmakta, karşılaşılan yeni sorunlara çözüm önerileri bağlamında tarihçi
tarafından yeri geldiğinde ihtiyaç duyulan alanda ihtiyaç duyulan misallerle ön plana çıkarılmakta,
diğerleri ise arka plana alınmaktadır. Bu ise kesinlikle anakronizm ile karıştırılmamalıdır.
Rönesans Avrupası’nda dini otorite ile hesaplaşmak isteyen aristokratik burjuvazinin, antik
Yunan düşüncesi ve felsefesini ön plana çıkarması ne denli politikse, yukarıda kendi tarihimizden
verdiğimiz örnekler de o denli politiktir. Yeniçağ sonrası bütün bir modern-seküler Batı düşüncesi,
sembolik olarak erkek evladın “baba/Tanrı”sını öldürüp “anne/doğa”sine hâkim olma çabasının tarihidir.
Sigmund Freud’un isabetli bir biçimde tespit ettiği üzere tek kelimeyle bir “Oidipus kompleksi”dir.
Genel olarak insanlık tarihi ve özel olarak Batı düşüncesinde özellikle Ortaçağ’da otoritenin
kaynağı babaydı: Ailenin reisi father ile Katolik Kilisesi’nin başı Papa/pader’in (aynı zamanda baba
demektir) birbirinin eş anlamlısı olması bu anlamda okunabilir. Kıta Avrupası’nda babanın/papa’nın/
pader’in ve Tanrı’nın ölümünün ilan edilmesi tedricen gerçekleşmiş olup tamamen politik bir meselenin
uzantısıydı. Şu halde dönüp İslam dininin beş büyük peygamberinden biri olarak kabul edilen, İbrahimî
dinlerin atası ve en büyük baba figürlerinden biri olan Hz. İbrahim kıssasına bakabiliriz. Hz. İbrahim
kıssasında, peygamberimiz, gördüğü rüyayı literal olarak Allah’ın ona duaları neticesinde çok geç
yaşta ihsan ettiği erkek evladını, Allah rızası için kurban etmesi gerektiği şeklinde tâbir etmiştir. Bu
tâbir, fikir düzeyinde de kalmamış, bıçağı evladı olan Hz. İsmail’in boynuna dayama noktasına kadar
getirmiştir. Hatta kesmek için niyet etmiş, ancak Allah’ın bir lütfuyla bıçak Hz. İsmail’i kesmemiştir.
Yunan tragedya yazarı Sofokles’e ait olan, Batı’ya Fransız aydınlanmacı filozofu Voltaire
(1694-1778)’in bir tiyatro oyunu vasıtasıyla tanıtttığı Oidipus kompleksinde evlat babasını öldürürken;
Doğu’daki kıssalarda ise baba, evladını kurban ederken tasvir edilmektedir. Bu yüzden Türk-İslam
kültüründe otoritenin kaynağı hâlâ “baba” olmaya devam etmektedir. Oysa Batı’da özellikle Friedrich
Nietzsche (1844-1900)’nin Böyle Buyurdu Zerdüşt10 kitabındaki şu hitabı epistemolojik paradigmanın
Batı için köklü bir değişikliğe uğradığını göstermesi açısından kayda değer bir örnektir: “Bir

10 Bahsi geçen kitabın orijinal ismi ve yayın tarihi: Alsa Sprach Zarathustra I-IV Ein Buch für Aile und Keinen 1883-1885.
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zamanlar günahların en büyüğüydü Tanrıya karşı günah işlemek, ama Tanrı öldü ve onunla birlikte bu
günahkârlar da öldüler. Şimdi ise en korkunç şey yeryüzüne karşı günah işlemek ve bilinemez olanın
içyüzünü araştırmaya, yeryüzünün anlamından daha büyük saygı duymak!”11 Tanrı’nın, “baba”nın
ölümünün ilânı ve anne/doğaya hâkim olma arzusunun tabi neticesi Peygamberler tarihinde geçen
kıssaların sekülerleşen batı nezdinde etkisini yitirmesi olmuştur. Baba figürünün hala canlı olduğu
“doğu”daki ilk kıssalardan bir tanesi de Kabil’in Habil’i katletmesi yani kardeş katlidir. Halil İnalcık
hocamızın tespitiyle Fatih devrine kadar belli bir veraset usulüne tabi olmayan Osmanlı Devleti’nin,
Fatih Kanunnamesi arasına “Karındaşlarını nizâm-ı âlem için katletmek münasiptir, ekser ulemâ tecviz
etmiştir.”12 maddesinin eklenmesi bu bağlamda okunabilir. Babanın oğlu kurban etmesi ve kardeşin
kardeşi nizam-i âlem uğruna katletmesi gibi dini motiflerden izler taşıyan geleneksel tasavvurlar,
asırlarca niçin liberal-kapitalizmin “totaliter” olarak adlandırdığı rejimlerle idare edilmeye alışkın
olduğumuzu alenen ortaya koymaktadır. Fakat biz liberalizmin totaliter olarak olumsuz anlamda
kullandığı rejime olumlu manalar yükleyerek “saltanat, hilafet” adını vermişiz. 33 yıllık Sultan II.
Abdülhamid saltanatına “istibdat” adını veren Jön Türkler ile İttihat ve Terakki cemiyeti üyeleri olan
umumiyetle yabancı dil bilen, ya batılı eğitim görmüş ya da batılı metinlerinden etkilenmiş liberal
görüşlere sahip Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Harbiye subaylarıydı. Cumhuriyet de bu devre istibdat
adını vererek, önceleri Fransız İhtilali’nin ilkelerini benimsemiş, ancak anayasanın ilânıyla bu ilkeleri
dini motiflerle sentezlemiş olan Jön Türk ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin devamı olduğunu ortaya
koymuştur. Meselenin istibdat yahut saltanat olarak adlandırılması tamamen politik duruşla alakalıdır.
Türk tarihinde babasını tahtından eden ilk padişah, Yavuz lakabı taşıyan I. Selim’dir. Babası
II. Bayezid’i tahtından indirerek, esasında onun otoritesini kendi rızası olmaksızın zorla devralmıştır.
Klasik Osmanlı tarihi söz konusu olduğunda adları yan yana anılan Fatih, Yavuz, Kanuni devirlerinden
günümüzde yalnızca Fatih ve Kanuni devirlerinin ön plana çıkarılarak, babasını tahtından indiren
Yavuz imgesinin arka plana alınması da politiktir.
Şu halde tarih, artık salt tarih olmaktan çıkmakta, kendi kendisine değil başka bir şeye işaret
etmekte ve olayların büyük oranda belirleyicisi ve karar alıcı politikanın bir parçası haline gelmektedir.
Politika, nasıl tarihe sirayet etmekteyse, tarihçiye de sirayet etmektedir. Tarihçi de tarihin bir parçasıdır.
Belli bir milletin tarihinin, dünya tarihinin bir parçasıdır. Belli bir milletin dilini, kavramlarını, dünya
görüşünü örtük olarak öğrenerek büyür. Belli bir dilin sınırları içinde algılar ve düşünür. Tarihçi, salt
slogan atan bir ideolog olabileceği gibi, nesnellik/dokunulmazlık peçesine bürünüp toplumun ve
politikanın dikkatini daha yüksek ideallere ya da farklı istikametlere de çevirebilir. Nitelikli bir tarihçi,
salt geçmiş bilgisi değil aynı zamanda bir gelecek projeksiyonu olan kişidir. Zira tarihçi geçmiş ile
meşgul olurken geleceği yaratan kişidir.13 Yaşadığı zamanı kavrayabilen, ileride vuku bulabilecek
olayları öngörebilme becerisine ve mazideki olayları bu geleceğe göre yorumlayabileyecek kapasiteye

11 Friedrich Nietzche, İşte Böyle Buyurdu Zerdüşt, Çev: Ahmet Cemal, Pinhan Yayınları, İstanbul 2017, s. 15-16.
12 Halil İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslâmiyet ve Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2016, s. 71.
13 J. W. Swain, “What is History?-V”, The Journal of Philosophy, Vol. 20, No. 13, s. 349.
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sahip kişidir. Bunun dışında kalan tarih yorumları statükocudur. Statüko, kesinlikle tarihçinin
tarih yorumuna etki etmektedir. Statükonun bu bağlamda olumsuz bir anlam içeriğine sahip olarak
ele alındığı düşünülmemelidir. Tarih bazen kaosu bazen de kozmosu öne çıkarabilir. Kozmosu öne
çıkardığında statükonun dilinden konuşur. Kaosu öne çıkardığındaysa yenilikçi ve yaratıcı olmalıdır.
Aksi halde statükonun yerini anarşi ve kakofoni alır ki bu insanlık tarihi bahis konusu olduğunda
kesinlikle istenmeyen bir durumdur.
Sonuç itibariyle hepimiz aynı gemideyiz, dümeni külli irade de cüzi irade de yönlendiriyor
olsa ya hep beraber batacağız, ya da hep beraber istikametimize ulaşacağız. Geminin dümenine hangi
epistemik cemaat geçsin çekişmesi, aynı okyanusta varlık-yokluk (bekâ) mücadelesi içinde olduğumuz
dünyanın diğer milletlerinin gemileriyle aramızdaki mesafenin aleyhimize açılmasına değil lehimize
çevrilmesine destek olduğu nispette kıymetlidir. Aksi halde bir kör döğüşü olmaktan öteye gidemeyeceği
gibi geminin ve içindeki bizlerin istikametimizi kaybetmemiz gibi telafisi güç akıbetlere neden olabilir.
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“İnsanlık Tarihini Kurgulamak” Üzerine Bir Değerlendirme
İhsan Berk Özcangiller*

Prof. Dr. Ayhan Bıçak, “İnsanlık Tarihini Kurgulamak” başlıklı makalesinde insanlık tarihi
yazımının önemini, bunu yazarken karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözümü ile ilgili önerilerini
bizlerle paylaşmaktadır. Her ne kadar makalesinde çok fazla önemli noktaya değinse de, ben bu
yorumumda özellikle Bıçak’ın kendi önerdiği gelecek kurgusu ile ilgili birtakım noktaları daha da
açmasını ve bizleri kullandığı bazı kavramlarla ilgili olarak aydınlatmasını isteyeceğim. Daha spesifik
olmak gerekirse, Bıçak’ın hakikat, ahlak ve büyücülük, kavramları ile insan–insanımsı ayrımı
konusunda tam olarak ne düşündüğünü merak ediyorum.
Öncelikle, Bıçak geleceğin tarihinin yazılmasının gereğini vurgulayarak, tarih felsefesinde
geleceğin kurgulanmasının iki şekilde yapıldığını belirtir: 1) bilgelik temelli kurgu anlayışı 2) felsefe
temelli kurgu anlayışı. Bilgelik temelli gelecek kurgusunda insanlığın değişimi bozulma olarak
görülmektedir. Dolayısıyla insanlık tarihi kıyamet ile sona erecek olan bir çöküş sürecinin parçasıdır.
Bu kötümser bir bakış açısıdır. Bıçak’a göre bilgelik temelli bu kötümser gelecek kurgusu 19. ve 20.
yüzyıllarda yerini felsefe temelli iyimser gelecek kurgusuna bırakmıştır. Felsefe temelli anlayışta
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de ışığında, tarihteki değişimler bozulma olarak değil de gelişme
daha doğrusu ilerleme olarak yorumlanır. Kısaca felsefe temelli aydınlanmacı anlayışta insanlık tarihi
çöküş halinde değil ideal bir dünya devleti ya da toplum düzenine doğru ilerlemektedir.
Bıçak’a göre bu iki tarz tarih anlayışındaki yani bilgelik temelli ve felsefe temelli anlayıştaki tek
fark, insanlık tarihinin süreci (şimdi) ve sonucu (gelecek) değildir. Bu anlayışların başlangıç noktaları
yani kökenleri (geçmiş) de farklıdır. Zira bilgelik temelli tarih anlayışında hakikat tanrılar tarafından
bazı kişilere verilmiştir ve bu hakikat tarih boyunca tüm kuşaklara ulaştırılmaya çalışılır. Felsefe
temelli tarih anlayışında ise hakikat verili değildir, aksine keşfedilir. Bıçak’ın bahsettiği bu iki tarz
tarih kurgusunu daha iyi anlamak için kuşkusuz hakikat kavramından ne kastedildiğinin anlaşılması
gerekir.
Nitekim bu ayrımda birbirinden çok farklı iki tutumun var olduğu görünmekle birlikte her iki
tarzda da hakikatin özneden bağımsız olarak kendi başına bir varlığının olduğu kabul edilmektedir.
Peki bundan başka bir hakikat anlayışı olamaz mı? Örneğin hakikat keşfedilen ya da verilen bir şey
değil de bizler tarafından oluşturulup inşa edilen bir şey olamaz mı? Belki Bıçak da bize, hakikate
dair bu iki anlayış biçiminin dışında, hakikatin aslında öznelerden bağımsız bir şekilde var olan değil
de öznelerle birlikte oluşan bir yapıda olduğuna işaret etmektedir. Zira anladığım kadarıyla kendisi
bu iki tarzdaki gelecek kurgusuna getirdiği eleştirilerle tam olarak bu değişmeyen, durağan olduğu
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düşünülen hakikatin problemli bir düşünce olduğunu ileri sürüyor. Dolayısıyla kendisinin de makalenin
giriş kısmında ileri sürdüğü üzere dünyanın sürekli kıyamete doğru gittiği ya da dünyanın sürekli
iyiye doğru ilerlediği düşünceleri eşit derecede haksızdır. Çünkü insanlığın geleceği kendi yaptıkları
ve yapacakları ile belirlenecektir. Bu da demektir ki insanlık tarihini insanların yapıp ettiklerinden
bağımsız olarak kurgulayamayız.
Ayrıca gelecek ile ilgili olarak tözsel, insandan bağımsız bir hakikatin var olduğunu düşünmek
ve bu hakikatin bilgisine sahip olduğunu iddia etmek, Bıçak’a göre kibirli ve narsist bir yaklaşım
olup, kişinin kendini Tanrı ile eş tutması anlamına gelir. Bu da kişilerin kendi eksikliklerinin farkında
olmayıp, hakikat ile ilişkilerinin ne kadar sağlıksız olduğunu gösterir. Kendini bilen ve kendiliğinin
farkında olan kişi belki de tam bu noktada hakikat ile arasındaki ilişkiyi görür ve bu konuda bilgi sahibi
olduğunu iddia etmekten çekinir.
Bıçak, hakikatin sahibi olduğunu iddia eden kişilere büyücü demektedir. Bıçak’a göre, büyücüler
hem insanlık sorunlarının ortaya çıkmasından hem de bu sorunların çözülmesinden sorumludurlar.
Büyücülerin görevi insanlığın geleceği hakkında düşünceler üretmek ve insanlığın gelecek tarihini
gözlemleriyle, öngörüleriyle, kuramlarıyla, temellendirerek yazmaktır. Nitekim Bıçak’a göre geleceğin
bilgisine sahip olduğunu zanneden büyücülerin en önemli problemi hakikati bildiği sanısıdır. “Büyücü,
bin yıllardır hakikati bildiği sanısıyla yaşarken gözünün önündeki yanlışları kavrayamamıştır” diyor
Bıçak. Büyücüler şimdiyi zamanın sonu olarak yorumladığından ve tarihin gelecek boyutunu sağlıklı
bir şekilde düşünemediğinden gelecekle ilgili zayıf ve eksik kurgularda bulunurlar. Bıçak’a göre
büyücüler kendilerini şimdide dondurmuştur ve geçmişin tutsağı olarak kalmışlardır. Halbuki, geleceğe
sırtını dönerek büyücü gerçeklikten uzaklaşmaktadır.
Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, büyücü kahinden farklıdır. Kahinler belirlenmiş bir
gelecekten haber verirken, Bıçak’ın tasvir ettiği büyücü geleceği kurgulayarak aynı zamanda geleceği
yönlendirir. Peki böyle büyük bir sorumluluğu olan büyücü, geleceği ne şekilde kurgulamalı ve
yönlendirmelidir. Bıçak’a göre, büyücülerin büyük bir kısmı insan olmanın ne demek olduğunu
kavrayamamış, insanların eşit olduğu ahlak bilincine sahip olmadıklarından tarih kurgularını kabilecilik
üzerine oturtmuşlardır. Bu sebeple insanlar arasındaki eşitsizlik problemini görmezden gelip, insanlık
tarihi yerine kabileler tarihini anlatmışlardır. Bu da insanlık tarihinin en önemli problemlerinden olan
eşitsizlik probleminin anlaşılmasını ve çözülmesini engellemiştir.
Büyücü bu sorunun hem ortaya çıkmasından hem de çözüme kavuşmasından eşit ölçüde
sorumludur. Bıçak’a göre bunu yapabilmesi için ise büyücü, yeni tarih kurgusunda insanlığın eşitliğini
ve birbirlerine karşı sorumluluklarını temel alan ahlak ilkelerini benimsemelidir. Bu da demektir ki,
büyücü kabilecilik zihniyetinden yani kendi ailesi, cinsi, ırkı, toplumu, devleti dışındaki insanları
insanımsı olarak görmekten ve dışlamaktan vazgeçmeli. Onun yerine tüm insanları birbirleriyle eşit
derecede önemli ve birbirine bağlı olan bir ağacın dalları gibi görmelidir. Halbuki kabileci zihniyette
büyücü kendi bağlı olduğu dalı, ağacın kendisi ile özdeşleştirme hatasına düşer ve bu sebepten de
insanlar arası eşitsizliği devam ettirir.
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Burada görülüyor ki eşitsizlik, aşılması gereken bir durumdur ve bunun aşılmasında da
büyücünün birtakım ahlak ilkelerini benimsemesi önem taşımaktadır. Peki Bıçak’ın iddia ettiği
ahlak ilkelerinin temeli ve dolayısıyla eşitlik ilkesinin temeli tam olarak nedir? Tüm insanların eşit
olduğu iddiası ne şekilde temellendirilebilir? Bilindiği üzere bu iddia tarih boyunca çeşitli şekillerde
temellendirilmeye çalışılmıştır. Kimi eşitliği Tanrının çocuğu olma özelliğine bağlarken, kimi akıl
sahibi olma özelliği ile açıklamış, başkaları ise acı çekebilme özelliği sebebiyle sadece insanların değil
tüm hisseden canlıların eşitliğini savunmuştur. Peki, Bıçak eşitlik ilkesini ve diğer ahlak ilkelerini
hangi zeminde temellendirmektedir?
Nitekim Bıçak’ın kendisi de büyücüler olarak adlandırdığı bir grup insana diğer insanlardan
daha fazla sorumluluk yükleyerek, insanlar arasında bir sınıflaşmayı ve eşitsizliği kabul etmiş olmuyor
mu? Başka bir deyişle, bir yanda büyücülerin insanlık tarihindeki istisnai önemini ve sorumluluğunu
dile getirirken diğer yanda insanlar arası eşitliği nasıl temin edebiliriz.
Eşitlik ilkesi ile bağlantılı olarak Bıçak’ın kendisinin de kabul ettiği insan ve insanımsı ayrımı
da kabilecilik zihniyetinin bir uzantısı değil midir? Bıçak’ın da belirttiği üzere insanın biyolojik
yapısı (bedeni) giderek hızlanan oranlarda değişime uğramaktadır. Bıçak “insan bedeninde çok
önemli dönüşümler gerçekleştirerek ve insana yeni yetiler yükleyerek oluşturulacak varlığa insanımsı
demektedir”. Peki bu ithaf bir kabilenin başka kabile üyelerini insanımsı olarak nitelendirmesinden
ne denli farklıdır? Kısaca Bıçak’ın da kabul ettiği büyücüler ile diğer insanlar ayrımı ve insanlar ile
insanımsılar ayrımları sonucunda eşitsizliği yeniden üretmiş olmuyor muyuz?
Anlaşılacağı üzere, bu sorular da ancak eşitlik ilkesinin neye dayandığı anlaşıldığında
cevaplanabilir gözükmektedir. Zira, yetenekler, yetiler ve sorumluluklar bakımından birbirimizden
farklı olduğumuzu kendisi de belli bir grubu diğerlerinden ayrı tutarak kabul etmektedir. Bu soruyu şu
şekilde de sorabiliriz: İnsanı insan yapan ve insan olarak (ayrıca diğer canlılardan farklı olarak) değerli
kılan özelliği nedir?
Son olarak, insanlığın amacı varoluşun sürekliliği ile ölümsüzlükse ve temel problem ölümlü
olmaksa, insan aslında kendi varoluşunun sürekliliğini korumak adına insanımsı denilen türü üretiyorsa,
bu belki de insanlık tarihinin kıyameti değil de kurtuluşudur. Olumsuzdan ziyade olumlu bir gelecek
kurgusunu şu şekilde düşünebiliriz. Zayıf bir bedenin ihtiyaç duyduğu eksikliklerden arınmış bir
bedende var olan insanımsılar belki de ölümsüzlüğü yakalamakla birlikte birbirleri üzerinde tahakküm
kurma ihtiyacı duymayacaklardır. Dolayısıyla narsist ve kabileci de olmayarak insanların şuan ki değer
sistemlerinden daha gelişmiş değer sistemlerine ve kurumlara sahip olabileceklerdir.
Elbette ki bu düşünceler sadece bir kurgudur ancak bu demek değildir ki bu kurgular şimdimizi
etkilemiyor. Ayhan Bıçak’ın da belirttiği gibi insanlık tarihi geçmişin şimdiyi, şimdinin de geleceği
belirlediği lineer bir ilerleme sergilemeyebilir. Zira insanlık tarihi geçmişin şimdiyi etkilediği gibi
şimdinin de geçmişi kurguladığı, aynı zamanda şimdi yapıp ettiklerimizin geleceği ve gelecek
kurgularının da şimdiki kültürel yapıları belirlediği döngüsel bir gelişim olarak tasavvur edilebilir.
İnsanlık tarihinin döngüsel bir gelişim sergilediğinin farkına varılması ile hakikatin de bu tarihsel
110

yapıdan bağımsız ve durağan olmayıp, gelişen bir yapıda olduğu sonucuna varabiliriz. Bu farkındalık
ile birlikte de değişmez bir hakikate sahip olduğunu iddia eden büyücülerin oluşturduğu değerler
sistemi ve kurumları aşıp özgürleşebiliriz.
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İkilikler Arasında Tarihsel Bilginin Sınırları*
Mehmet Ali Akyurt**

Tarih bizi, market raflarında satın alınmaya hazır paketlenmiş bir ürün gibi mi bekler? Bilinmeye,
bulunmaya, keşfedilmeye, kullanılmaya âmâde midir? Kendinden tasnif edilmiş, özetlenmiş,
soyutlanmış, çizilmiş, renklendirilmiş, netleşmiş, kararlı, kavramlaştırılmış, paketlenmiş... Alıcısının
kim olacağını bilerek, en azından tahmin ederek, onun dikkatini çekecek, arzusunu uyandıracak,
iştahını kabartacak şekilde mi ambalajlanmıştır? Yoksa tarih daha ziyade, kim gelirse gelsin onu aynı
gösterişsiz ve karışık renklerle karşılayan, her bakanın gözüne apayrı biçimlerde görünen, heykeltıraşını
bekleyen, büsbütün şekilsiz bir taş parçasına mı benzer? Kolayca ele geçer mi yoksa onu tutmaya
çalışanın elinden kayıp gider ve hiç kimse tarafından bir türlü kendine mal edilemez mi? Muzaffer
bir kâşif edasıyla onu keşfedenlerin keşfettiği şey aslında kendilerinden, kendi ihtiyaçlarından mı
ibarettir? Dahası, tarihi bilmeyi, bir keşif değil de icat süreci olarak tanımlamak daha mı yerindedir?
Türkiye’de Macit Gökberk1, Kamuran Birand2, Doğan Özlem3, İlkay Sunar4, Ahmet
Çiğdem5, Besim Dellaloğlu6 ve Türker Armaner7 gibi isimlerin felsefe ile sosyal bilimlerin sınırlarında
dolaşan çalışmaları bu sorulara dair pek çok tartışma barındırır. Aynı şekilde Karl Mannheim’ın
“bilgi sosyolojisi” yaklaşımının bu alanda çığır açıcı bir formülasyon olduğu söylenebilir. Aslında
Mannheim’ın yaptığı daha çok, Comte, Marx ve Durkheim gibi öncülerde bulunan bir yaklaşımın adını
koymaktır. Burada “bilgi”den kasıt, duygu, düşünce, bilinç, sanatsal beğeni, kanaatler, velhasıl insanın
bütün kültürel/manevi üretimleridir. Bilgi sosyolojisi bütün bunları kuşak, cinsiyet, sınıf gibi sosyolojik
bağımsız değişkenlerle ilişkilendirerek ele alır. Fakat Mannheim’ın döneminde, Kuhn’un da önemine
dikkat çektiği Ludwik Fleck istisna tutulursa, bilgi sosyolojisi bilime uyarlanmamış, bilime atfedilen
bir çeşit dokunulmazlık düşüncesi etkisini sürdürmüştür. Bilgi sosyolojisini bilime uyarlayan Barry
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Bu çalışmanın ilk hali İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 28-29 Ocak 2020 tarihleri
arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kurul Odası’nda gerçekleştirilen Tarih Düşüncesi Çalıştayı’nda Türker
Armaner’in “Tarihin İzleri” başlıklı tebliğinin müzakeresi olarak sunulmuş, sonrasında geliştirilerek son şekli verilmiştir.
2018-2019 ve 2019-2020 Bahar dönemlerinde Bilimsel Bilginin Sosyolojik Temelleri seminere katılan öğrencilerimin,
bu çalışmadaki düşüncelerin geliştirilmesindeki katkılarını da burada anmak isterim.
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye, E-Posta: mehmetali.
akyurt@istanbul.edu.tr.
“Die Wissenschaft von der Gesellschaft im System Hegels und Auguste Comtes” (Doktora Tezi, Berlin, FriedrichWilhelms-Universitat, 1940); Kant ile Herder’in Tarih Anlayışları (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları, 1948).
Dilthey ve Rickert’te manevî ilimlerin temellendirilmesi (Kâmıran Birand külliyatı 2) (Ankara: Akçağ, 1998); Kâmıran
Birand, Manevî ilimler metodu olarak anlama (Kâmıran Birand külliyatı 1) (Ankara: Akçağ, 1998).
Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, 3. bs (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2001).
Düşün ve toplum (Ankara: Doruk, 1999).
Bir imkân olarak modernite: Weber ve Habermas (İstanbul: İletişim, 2004).
Romantik Muamma (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2002).
Tarih ve Temsil (Ankara: Dost Kitabevi, 2014).

Barnes ve Steve Woolgar gibi isimlerin ortaya koyduğu “bilimsel bilginin sosyolojisi” çalışmaları
ile bilimsel bilgi görelileşir, sınıfsal/kuşaksal karakteri, toplumsal aktörlerin ihtiyaç ve beklentileriyle
ilişkisi ve bu ilişkinin yönlendirici etkisi belirginleşir. Gulbenkian Komisyonu’nun Sosyal Bilimleri Açın
başlıklı raporu da bu sorular üzerine düşünürken işimize fazlasıyla işimize yaramaktadır. Daha geriye
gittiğimizdeyse, tarihçiler başta olmak üzere 19. yüzyıl Alman tarihselci sosyal bilim geleneğinin de
bu sorularla yoğun olarak ilgilendiğini görürüz. Muhtemel ki, bu tarihçilerin başında da, “Almanya’da
pozitivizme savaş açan ilk tarihçi”8 olarak nitelenen Johann Gustav Droysen (1808-1884) gelir.
Felsefede ve sosyal bilimlerde sıkça müracaat edilen bazı temel ikilikler tarihsel bilginin
mahiyetini veya sınırlarını anlamaya çalışırken bize yol haritası sunabilir. Bu konuda Doğan Özlem
yöntemsel olanla siyasi olanı buluşturan kapsayıcı bir çerçeve geliştirmekte, farklı ikilikleri üst üste
koyma yoluna gitmektedir. Tin bilimlerinin (Geisteswissenschaften) yöntemsel sorunlarıyla uluslararası
siyaseti ilişkilendirmekte ve “evrenselci bilim anlayışı”na yönelik eleştirilerini olgulara bakış,
yöntemsel tercih, bilgi yaklaşımı gibi alanlarda geliştirmektedir. Peki Özlem hem yöntemsel hem de
siyasal anlamda “evrenselci” bilim anlayışının karşısına neyi koymaktadır? Özlem’in yaptığı aslında,
keşif (nesnel olanı bulmak) – icat (öznel bir şey bulmak), realizm – nominalizm (adcılık), pozitivizm
– tarihselcilik, nomotetik – idiografik, evrenselcilik – tekilcilik, bilimci tahakküm – yorumlayıcı tin
bilimleri geleneği, doğa bilimleri – tin bilimleri (sosyal bilimler) gibi yöntemsel zıtlıkları; Batı – Doğu
ve globalleşme – birlikte var olma gibi siyasal zıtlıklarla üst üste koymaktan ibarettir.9 Böylece salt
yöntemsel gibi görünen bir ikiliğin siyasi alana doğru genişlemesine şahit oluruz. Bir başka deyişle
politikanın yöntemsel bir ayrımın içindeki izlerini müşahede ederiz. Yöntemsel olanla politik olan
burada iç içe geçmektedir, geçirilmektedir. Bu anlamda, Özlem’in bu ikilikleri özdeşleştirmeye varan
üst üste koyma biçimini eleştirel bir yaklaşımla çözümlemeye çalışmak, bunun içinse öncelikle bu
ikilikleri tek tek ele almak yararlı olacaktır.
Özcülük-Nominalizm İkiliği
Tarihe yönelik yukarıdaki gibi soruları çözümlemekte işimize yarayabilecek ilk ikilikte
özcülüğün karşısında nominalizm ve inşacılık10 yer alır: Nesneler bizzat kendileri mi bilimsel temsilleri
gerektirir ve şekillendirir, yoksa temsiller mi nesneleri üretir?11 Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ne göre dış
dünyadan kavradıklarımız, bizim algılarımızın temsillerinden ibarettir. “Böylece algıladığımız, kendi
başına bir şey değil, algılayan ile nesnenin görünüşü arasındaki ilişkiye dönüşmüştü[r].” Fichte ise
“kendinde şey”i keyfi bir monarşiye benzetir ve boyunduruğundan kurtulunması gereken bir zincir

Frederick C Beiser, After Hegel: German Philosophy, 1840-1900 (Princeton: Princeton University Press, 2017), 147.
Doğan Özlem, “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler”, içinde Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, 4. bs (İstabul:
Metis, 2013), 53-66.
10 Steve Woolgar, Bilim: Bilim idesi üzerine sosyolojik bir deneme (İstanbul: Paradigma, 1999), 29.
11 Woolgar, 73.
8
9

113

olarak görür.12 Nitekim, ikiliğin ikinci ucuna göre, bilim, nesne tarafından hazır edilmiş bilginin
keşfi değil, bir üretim ve icat sürecidir. Bilim adamı, adıyla sanıyla, orada kendisini bekleyen hazır
bir entitenin örtüsünü kaldırmaz; onu kendi beklenti, ihtiyaç ve çıkarlarına göre inşa ve tarif eder,
isimlendirip sınırlandırarak ona epistemolojik bir statü bağışlar, onu bilinebilir, hakkında konuşulabilir
kılar. Tarihsel gerçeklikle onu bilmeye çalışan araştırmacının ilişkisi hangisine daha yakındır?
Bir başka deyişle, nominalizme/inşacılığa göre bilimsel temsiller, kavramlar, teoriler birer
icattır. Bilim adamının inşalarıdır. Temsiller nesneleri üretir, inşa eder, seçer, sınırlar, “nominalizm”in
ifade ettiği gibi isimlendirir, onlara isim verir. Bilimsel bilgiyi doğallaştıran özcü/yansıtmacı yaklaşıma
göre ise nesneler bilimsel temsilleri yaratır. Bilim adamının rolü örtüyü kaldırmaktan ibrettir. Kavram/
temsil orada hazır bir kategori olarak bilim adamının onu keşfetmesini beklemektedir.13
Buna bağlı diğer bir zıtlık şu soruyla ifade edilebilir: Esas olan, odak, tarihteki olay ve kişilerin
kendisi midir, yoksa onların farklı tarihsel/toplumsal/ideolojik bağlamlarda farklı ideolojik/sınıfsal
aktörler tarafından hatırlanma, anlaşılma, yorumlanma biçimi midir? Bu ayrım dikkatimizi, tarihçinin
sonsuz tarihsel olaylar ve kişiler deposundan hangilerini, ayrıca hangi parçalarını seçerek bugüne nasıl
taşıdığına çeker.
Droysen’in 1857 tarihli Ranke eleştirisi bu bağlamda son derece kurucu bir konuma sahiptir.
Ranke’nin (1824) olayların gerçekte nasıl olduğunu, esasen nasıl gerçekleştiğini (how things actually
happened, wie es eigentlich gewesen ist) göstermeyi hedefleyen tarih anlayışı için Droysen “hadım
nesnellik” diyordu. Buna göre tarihçiden bağımsız bir geçmiş, bir tarihsel nesnellik olamaz. Tarihçinin
inşa ettiği tarihsel gerçekler/olgular, tarihçinin çağına; çıkarlarına, değerlerine ve kültürüne bağlı
olarak şekillenir. Çünkü bunlar, tarihçinin geçmişteki kelime ve eylemleri tercüme ederken kullanacağı
terimleri sağlar. Bütün tarihsel anlama, tarihçinin diliyle sınırlıdır.
Tarihsel gerçeklikle tercüme edilip yorumlanacak bir metin arasında analoji kurar Droysen.
“Bir cümlenin tek bir mükemmel tercümesi olmadığı gibi, geçmişin de tek bir mükemmel açıklaması
olamaz,” der.14 Bir cümlenin çevrilebileceği dil sayısı kadar meşru tercümesi vardır. Sonuç: Bir tarihsel
olayın da, tarihçi sayısı kadar meşru anlaşılma biçimi vardır. Bakış açımız değişirse tarihsel olayları
anlama tarzımız da değişir. Tarih her kültür ve çağda, her perspektif değişiminde, her millet, her politik
görüş tarafından yeniden yeniden yazılmalıdır.
Beiser, nesnelliğin sınırları hakkında haklı olmakla birlikte çubuğu diğer tarafa çok bükmekle
eleştiriyor Droysen’i. Tarihte hiç nesnellik olamazmış gibi yazdı, halbuki tarihte, mahkemelerin
tanıklardan, gazetelerin muhabirlerden beklediği tarzda; dedikodu, söylenti, abartı, çarpıtma, tahrif ve
uydurmaların tarihten ihraç edilmesi anlamında; kısmi bir nesnellikten söz edilebilir. Beiser Droysen
için “mutlak bir görececi değildi” diyor: “Bakış açılarının sayısı kadar farklı gerçek” olduğuna değil,

12 Armaner, Tarih ve Temsil, 21.
13 Woolgar, Bilim.
14 Beiser, After Hegel, 140.
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“farklı açılardan görülen bir olgu/gerçek” olduğunu inandı.15 Örneğin Hobsbawm’ın “Marselyaz’ın/
Fransız Milli Marşının Yankıları: İki Yüzyılda Fransız İhtilaline Bakışlar” kitabı da bu tür bir alımlama
tarihi ilgisini yansıtır.
Bu tartışmanın izlerini olgusal tarihin yanı sıra bilim tarihinde de izlemek mümkün. Simmel’in
farklı dönemlerde farklı ulusal zeminlerde alımlanışları, 1900’lerde Amerika’da toplumsal grupların
nicelikleriyle ilgilenen bir sosyometri uzmanı, bir formel sosyolog olarak görülmesi ve nihayet
1980’lerde modernitenin sosyoloğu olarak klasikler arasında yer verilmesi, buna iyi bir örnek olarak
verilebilir.
Doğa bilimlerinden de iki örnek verilebilir. Bunlardan ilki, Amerikalı fizik tarihçisi Paul
Forman’a ait bir tezdir (1971): “Kuantum mekaniğinin Alman fizikçiler tarafından hemen kabul edilmesi,
Weimar cumhuriyetinde determinizmden nefrete neden olan genel sosyal ve politik şartlara bağ”lıdır.
Weimar’da toplumda yaygın olan determinizm karşıtlığı zihniyeti kuantuma yatkınlığı artırmıştır.16
Buna göre, bilimsel bir “gelişme” aslında, toplumsal ve siyasi hayatın belli bir biçim alması ve bize
belli bir bakış açısı kazandırması, sonra da bizim o bakış açısıyla doğaya yönelmemiz sonucunda
ortaya çıkmıştır. Fakat bunu bilimsel gelişmede tesadüflerin rolünün bir örneği kabul edecek olursak,
kuantum mekaniğini bir keşif olarak görmeye devam ediyoruz demektir. Halbuki burada söz konusu
olan, fiziksel gerçekliğe dair böyle bir icadın ancak belli bir toplumsal-siyasal dünyadan bakıldığından
işe yarar olacağı gibi daha radikal bir farktır.
Yine doğa bilimleri alanından Hollandalı astronomi tarihçisi Anton Pannekoek’e ait bir tez
de bir diğer örnektir: Yeni bir gezegenin keşfedilmesi Aydınlanma çağındaki güç dengeleri açısından
önemliydi. Avrupa’da burjuvazi aristokrasi ve Kilise’ye karşı savaşında bilimin yardımıyla yeni
kazanımlar elde ediyordu. Kozmolojik konular da bu savaşın bir parçasıydı. Kamuoyunda bu tür bilimsel
gelişmelerin burjuvaziye ciddi faydası oluyordu. Bu yüzden gözlemler bir keşif olarak yorumlandı.
Bilimin Kilise’ye, burjuvazinin aristokrasiye karşı üstünlük kazanmak için büyük bilimsel bir keşfe
ihtiyacı vardı. Amerika’da ise konu böyle bir çatışma bağlamına oturmuyordu, dolayısıyla bu tür bir
politik/sosyal anlam yükleme ve kullanma zeminine sahip değildi. Salt bilimsel, daha sıradan bir gelişme
olarak düşünülüyordu. Kısacası Avrupa’da doğa bilimleri zamanın ideolojik mücadelelerinin önemli
bir unsuruydu ve burjuvazi, kilise ile toprak sahiplerine karşı mevzi kazanmak için yeni bir gezegen
bulmaya ihtiyaç duyduğundan Neptün’ü keşfetmek konusunda Avrupalı gökbilimciler Amerikalı
meslektaşları kadar temkinli davranmadılar.17 Aynı şekilde “Amerika’nın keşfi” diye bilinen süreç de,
Steve Woolgar’ın deyimiyle “Amerika’nın inşası” yahut icadı olarak okunmalıdır.18
Bir kavramın farklı toplumsal grupların (aristokratlar, romantikler ve liberaller) görüş
açılarından farklı anlaşılma biçimleri de burada örnek verilebilir. Örneğin Mannheim 1800’lerin
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başı Almanya’sında “özgürlük”ü bir aristokrat/muhafazakarın “her zümrenin kendi ayrıcalıklarına
(serbestliklerine) göre yaşama hakkı”, bir romantik/muhafazakarın “içsel özgürlük” yani “her
bireyin kendisinin bireysel kişiliğine göre yaşama hakkı”, bir liberalinse “aristokratik ayrıcalıklardan
uzaklaşma” olarak düşündüğünü kaydeder.19
Sonuç ise Fransız İhtilali’nin, Simmel’in, kuantum mekaniğinin, Neptün’ün, özgürlüğün esası
ya da en geçerli yorumu nedir sorusunun peşine düşmekten çok, bunların kim tarafından ne zaman
nasıl alımlandığına odaklanmak olmaktadır. Fakat bu da, mevcut yorumların çokluğu karşısında
hiçbir yorumu benimsememek sonucunu doğurmaz. Bilakis böylece kendi yorumumuzu, bu geniş
alımlamalar yelpazesi içindeki konumunu ve alımlamalardan bir alımlama olduğunu bilerek, yüksek
bir özdüşünümle ortaya koymamız mümkün hale gelir.
İdiografik-Nomotetik İkiliği
En başta tarihsel bilgi ile ilgili olarak sorduğumuz soruları düşünürken müracaat edebileceğimiz
bir diğer ikilik ise Windelband’ın ifadesiyle idiografik yaklaşım ile nomotetik yaklaşım arasındaki
ayrışmadır: Olayları “kendi teklikleri içinde betimleyerek” mi, yoksa “yasa koyma, yasalar oluşturma”
gözüyle mi görürüz?20 Tarihsel araştırma bu iki uç arasında nerede durur? Max Weber’in “ideal tip”
kavramı da yaygın olarak bu iki yönelimi telif etme girişimi olarak görülür. Weberyan formülasyonda
nomotetik kampı sosyoloji, idiografik kampı ise tarih oluşturur. Bahsi geçen ikilik, bu yaklaşımda tarih
ile sosyoloji arasındadır.
Tarihsel ya da idiografik açıklama ya da metodoloji Fransız İhtilali, 1914 Savaşı, 1917 Devrimi,
kapitalizm gibi belli bir olayı yaratan benzersiz koşulları/nedenleri araştırır, iki defa tekrarlanmayana
dikkat kesilir.21 Bu tür monografik araştırmalara ağırlık veren Alman Tarihçi İktisat Okulu “teorisiz”lik
eleştirisiyle karşılaşmış ve bu sebeple bilimsel olmamakla suçlanmıştır. Bu eleştirinin/suçlamanın
altında teorisiz bilginin mümkün olduğu ve teorisiz bilginin bilimsel olmadığı şeklinde iki varsayım
yatmaktadır.
Karşıt görüşe göre, bir şey hakkında konuşma, onu temsil, isimlendirme, kavramla karşılama
söz konusuysa, orada örtük bile olsa teori de vardır. Hanson’a göre teori olmadan gözlem/bilgi ortaya
çıkamaz ve gözlemcinin duyusal tecrübesi türsel (insan olarak) yapılanışından, diğer duyularının
desteğinden, zihinsel durumundan, zihnin tamamlama alışkanlıklarından, geçmiş tecrübelerinden,
bilgi ve beklentilerinden, genel iç durumundan, dünya görüşünden, kültürel arka plan ve eğitiminden
bağımsız değildir.22 Bir başka deyişle, hiçbir bilimsel çalışma teori içermiyor olamaz. Bunun iki

19 Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, çev. Himmet Hülür,
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21 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 4. bs (Ankara: Bilgi, 2000), 400-401.
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anlamı vardır: (1) Teoriden/bakış açısından azade olma yani nesnellik iddiasıyla ortaya atılamaz. (2)
Bilimselliğin bir şartı olan teorik içeriği barındırmadığı, gerekli bir performans olarak teori ortaya
koymaktan aciz kaldığı için bilimsellikten uzak olmakla suçlanamaz. Teori açıkça orada değilse,
görünürde ucu veya filizi yoksa bile, en azından arka fonda bir teori işlemektedir veya yeni bir teorinin
tohumu atılmıştır. Freyer’in sosyoloji tarihi için dile getirdiği, monografik araştırmaların belli bir
birikiminin daha sistematik/teorik çalışmaları tetiklemesi de bunun bir uzantısı olarak görülebilir.23
Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram’ı yazma gerekçesi olarak tarihçilere diğer sosyal bilim
alanlarında geliştirilen teorik tartışmaları, diğer sosyal bilimcilere de tarih alanındaki gelişmeleri
aktarmayı anmaktadır. Bunlardan ilki, tarihçilerin sık sık karşılaştığı bu teori yoksunluğu eleştirisinin
bir görünümü gibidir.
Diğer yanda ise sosyolojik açıklama ya da metodoloji bulunur. Bu da iki olgu/kavram arasında
“genel olarak/evrensel bir olgu olarak savaşın nedenleri şunlardır” veya “A B’yi artırır” gibi düzenli
bir ilişki kurar. Toplumsal kurumların, kavramsal olarak yeniden kuruluşuna, toplumların işleyiş ve
evrimine egemen yasalara odaklanır. Durkheim’ın tarihsel merakın, genelliklerin araştırılmasına bağlı
kılınması gerektiğine dair uyarısı da bu yaklaşım ile uyumludur.
Aron’a24 göre Weber’in “ideal tip” yaklaşımı tarihin yinelenmeyen, tek, tikel olgular yaratan
benzersiz evrimi içinde (idiografik eğilim) bu olguların tipik/esas niteliklerini seçerek bu soyutlamalar
arasında kısmi nedensellikler kurmayı hedefler (nomotetik eğilim). Aslında idiografik açıklamayla
nomotetik açıklamanın ayrım çizgisi olarak ilişkisel olup olmamak gösterilemez. Aynı şekilde
karşılaştırma yapıp yapmamak da iki yaklaşımı ayıran özellik değildir. İki yaklaşımda da ilişkiler
kurulur ve karşılaştırmalar yapılır. İşte Weber’in “ideal tip” kavramıyla yaptığı da salt idiografik
ya da salt nomotetik bir yaklaşım bulunamayacağını, iki yaklaşımın birbirlerini aslında içlerinde
barındırdığının altını çizmekten ibarettir.
Genelleyici olmasa ya da nedensellik bağı kurmasa da, en tikel kavram bile nihayetinde
bir kavramdır, bir kavram inşa ameliyesi içerir. Dolayısıyla teorik bir genelleştirmenin veya
nedenselleştirmenin tohumlarını içinde barındırır. Aynı şekilde en genelleyici, nomotetik yaklaşım bile
bir kavramlaştırma olması hasebiyle tikelleştirme, tikeli tanımlama yönünde bir içeriğe de sahiptir.
Ama burada esas önemli nokta, ister genelleştirici ister tikelleştirici olsun, bütün bilgilerin soyutlama,
özetleme, seçme, kısaltma, belli kısımları vurgulama, belli kısımları önemsiz görme gibi bir temsil
işlemini içermesidir. Dolayısıyla bu özellik esas alınarak yapılacak bir ayrım kategorik/nitel olmaktan
çok, nicel bir skala üzerinde çizilecek uzlaşımsal bir sınır gibidir.

23 Hans Freyer, Sosyolojiye Giriş, çev. Nermin Abadan (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1957),
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İlave İkilikler: Yapı-Fail, Determinizm-İradecilik
Nomotetik-idiografik ikiliğiyle sosyal teorideki bir başka temel ikilik de sıklıkla ilişkilendirilir.
Buna göre nomotetik yaklaşım determinizmle, idiografik yaklaşım ise iradecilikle yakın sayılır. Bir
başka deyişle nomotetizm yapısalcılıkla, idiografik yöntem de fail, aktör ya da özneyi merkeze alan
yaklaşımlarla sık sık bir arada karşımıza çıkar. Bu ikilikleri bu şekilde birbirine iliştirmek yaygın bir
yaklaşımdır. İdiografik yaklaşım, tikele saygı, insan özneliğine, hayal gücüne, belirlenmemiş olana,
iradeye saygıyla; teoriler ve genellemeler inşa eden nomotetik yaklaşım ise yapısalcı, determinist bir
pozisyonla özdeşleştirilmektedir.25
Almanya’da nomotetik-idiografik ayrımı Windelband’ın 1894 tarihli rektörlük konuşmasından
30 yıl önce, Droysen tarafından 1863’te İngiliz tarihçi Buckle’ın eleştirisi olarak dillendirilmişti.
Almanya’da pozitivizmin tartışılması Comte’tan çok, “medeniyetin gelişmesinin yasaları”nın peşindeki
İngiliz tarihçi Buckle’ın metodolojik görüşlerinin sonucuydu.26 Droysen’in Buckle karşısındaki iki
eleştirisi, söz ettiğimiz iki ikilik arasındaki korelasyonun da ilk örneği belki: (1) Buckle’ın projesi
insan iradesine, özneliğine, eylemine ve amaç kavramına yer vermiyor. (Weber’deki eyleme aktör
tarafından yüklenen öznel anlam vurgusu da aynı çizginin uzantısı olarak kabul edilebilir.) (2) Tarihçi
tekilliklere odaklanmalı ve yorumlayarak anlamalıdır (Ranke). Toplumsal gerçeklik organizmaya değil
metne benzer (Humboldt), sosyal bilimci/tarihçi onu kendi çağına tercüme eder ve yorumlar.27
Tarihin Hakkı
Çağdaşımız olan bazı tarihçilerin yöntem ve kuramdan yana yoksulluklarına bakıp, bu
fakirliği tarihsel bilginin doğasına atfetmek, tarihçilik mesleğine haksızlık olacaktır. Tarih, Gulbenkian
Komisyonu’nun deyimiyle “sosyal bilim disiplinleri arasında özerk bir kurumsal varlık edinmeyi başaran
ilk dal”dır. Bazı tarihçiler sosyal bilim adını reddetse de modern anlamda ilk sosyal bilimdir. Gerek sosyal
bilimsel yöntem gerekse sosyal teori alanındaki açmazları modern dönemde ilk tartışanlar da ortaya
atanlar da onlar olmuştur. Peter Burke’ün Tarih ve Toplumsal Kuram’ında dile getirilen iki hedeften
(tarihçilere diğer sosyal bilim alanlarında geliştirilen teorik tartışmaları, diğer sosyal bilimcilere de tarih
alanındaki gelişmeleri aktarmak) ikincisinin güncelliğini ve gerekliliğini, hem 19. yüzyıldaki birikim hem
de güncel tartışmalar açısından, gözden kaçırmamak gerekir. İnsan, kültür, toplum, tin ve tarih bilimleri
üzerine düşünürken, felsefeciler kadar tarihçilerin görüşlerini de dikkate almalıyız.
Provokatif bir ifadeyle, şöyle diyebiliriz: Tarih, felsefecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir.
Özellikle de tarih felsefecilerine. Burada kastımız, tarihçilerin tarihle ilgili araştırmalarının en az tarih
felsefecilerinin tarihe ilişkin düşünceleri kadar önemsenmesi gerektiğidir. 19. yüzyıl Alman dünyasından
örneğin filozof Hegel’le tarihçi Droysen’in tarih üzerine yazdıklarını karşılaştırmak bize tarihçileri neden

25 Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, 19.
26 Julien Freund, “Max Weber Zamanında Alman Sosyolojisi”, içinde Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi I, ed. Tom Bot-

tomore ve Robert Nisbet, çev. Kubilay Tuncer (İstanbul: Kırmızı, 2006), 226.

27 Beiser, After Hegel, 146 vd.
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ciddiye almamız gerektiğine dair ipuçları verebilir. Bu noktada Armaner’in “Tarih felsefesinin nesnesi
kategorilerin değil tekilliklerin tarihi olmalıdır” cümlesindeki,28 tekilliklerden hareket etme, tekillikleri
önceleme, önemseme vurgusunun altını çizmek; tarih felsefesinin tarihsel ampirik zeminden kopulmadan,
oradan hareketle, oraya azami referansla yapılması çağrısını hatırlamak son derece yararlı olacaktır.
İdiografik Bilginin Sınırları: Salt Betimleme Mümkün Müdür?
Son olarak tikel olaylara, tarihte bir kere gerçekleşmiş ya da yaşamış, özel isme sahip fenomenlere
dair idiografik bilgiye dair yaygın bir düşünce üzerinde durabiliriz. Bu, nomotetik bilginin özetleyici,
seçmeci, genelleyici, soyutlayıcı oluşu karşısında idiografik bilginin adeta bire bir harita gibi, hiçbir
özetleme ya da seçme içermediği düşüncesidir. Örnek olarak şu pasaja bakabiliriz:29
“Tarihi anlatı bir ‘temsil’dir ama bu, anlattığı olgunun nesnel geçerliliği olduğunu yadsımaz. İki önerme:
‘A olayı şu kişilerle, şu tarihte, şu coğrafyada gerçekleşmiştir’ ile ‘A olayı bir x’tir’. İlki olguyu tarif
eder, ikincisiyse bir isimlendirme, bir tanımlamadır. İkisi de geçmişi anlatır gibi görünür ama aslında ilki
geçmişe, ikincisiyse bugüne aittir. İlki üzerinde mevcut verilere göre anlaşmak mümkündür, ikincisiyse
belirli bir paradigmada anlaşmayı gerektirir. İlki bir bilgi olarak kişinin kendisiyle sınırlı kalabilir –ben
kimseyle paylaşma gereği duymadan sadece kendim için bu bilgiyi önerme biçiminde kurabilirimikincisininse mutlaka bir muhataba ihtiyacı vardır; ‘A bir x’tir’ ya da ‘A bir x değildir’ varsayılan bir
topluluğa hitabettir. İlki kişisel kalabilir, ikincisi her zaman bir kamuyu hedefler.”

Burada Armaner’in atıf yaptığı, tikel-tümel önerme, gözlem-teori, idiografik-nomotetik yöntem
ayrımlarına denk düşen ikiliği şu şekilde tablolaştırabiliriz:
[idiografik yöntem, salt gözlem/betimleme]
[Salt betimleyici] tanımlarda [parçalı, kısmi]
anlaşma
“A olayı şu kişilerle, şu tarihte, şu coğrafyada
gerçekleşmiştir.” (tikel önerme)
Olguyu tarif eden önermedir. (betimleme)

[nomotetik yöntem, teori]
Yaşam formunda/yargılarda [bütünsel]
anlaşma
“A olayı bir x’tir.” (tümel önerme)

Olguyu isimlendiren, tanımlayan önermedir.
(isimlendirme)
Amacı geçmişe aittir.
Amacı bugüne aittir.
Mevcut verilere göre üzerinde anlaşmak
Üzerinde anlaşmak, ancak bir paradigma
mümkündür. (veri)
üzerinde anlaşmakla mümkündür. (paradigma)
Kişinin kendisiyle sınırlı, muhatapsız bilgidir. Muhatabı olan, hitabet sayılabilecek bilgidir.
Kişiseldir.
Kamuyu hedefler.

28 Türker Armaner, “Tarihin İzleri”, içinde Tarih Düşüncesi Çalıştayı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe

Bölümü) (Tarih Düşüncesi Çalıştayı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2020), 6.

29 Armaner, 2.

119

Bu tablodaki ayrımlar bizi bu temel ikiliğin bir başka formülasyonuyla karşı karşıya bırakıyor:
Muhatapsız bir salt betimleme veya teorisiz/kavramsız/tümelsiz/genellemesiz bir tikel gözlem kaydı
mümkün müdür?30 Tümevarımın bir akıl yürütme yolu olarak güvenilmezliği, genellemenin özel
durumları ihmal etmesi, teorinin bir çeşit tarafgirlik ve öznellik içermesi söz konusu olduğu için ve
nomotetik bilgi bütün bunları yapısında barındırdığı için, “idiografik bilgi nomotetik bilgiden daha
güvenilirdir” denebilir mi?31
Sosyal bilim metodolojisinde nomotetik yöntem yanlılarının idiografik yöntem yanlılarını teorik
inşalardan kaçınmakla itham etmesi ile idiografik yöntem yanlılarının, kendilerini teorinin yanlılık ve
yanıltıcılıklarından masun addetmeleri aynı hatanın simetrik görünümleri sayılabilir. Halbuki ampirik
zemine ister nomotetik ister idiografik yolla ulaşılsın, ister genelleyici ister özelleştirici gözlüklerle
bakılsın, görünen şey bir temsilden, o ampirik zeminden izler taşıyan öznel bir kurgudur. Bu anlamda
idiografik yöntem de seçme, kısaltma, vurgulama, önemseme, öne çıkarma, ihmal etme gibi son derece
öznel tercihler yapmayı, kararlar vermeyi gerektirir. Muhatabı olup olmamasından bağımsız olarak,
tikelci temsilin sonucunda ortaya çıkan harita da bir haritadır ve bütün bu ameliyelerde bulunan bir
failin failliğini gerekli kılar. Bu tercihlerin/kararların daha önce verilmiş, tortulaşmış, kurumsallaşmış,
biz kipiyle veya edilgen kiple ifade edilmiş olmaları, cümlede bazı öğeleri gizlese, arka plana atsa,
odaktan uzaklaştırsa bile, ortada bir özne/tercih/karar olduğu gerçeğini değiştirmez. Her ne kadar bilim
adamları bazen bir teknisyen ya da kâtibe dönüşse de, bilimsel temsil öznesiz bir süreçten, teknisyenlik
ya da kâtiplikten ibaret değildir.32
Tarihsel Bilgide Öznelliklerin Ortaklaşması
“Tarihi sonsuz değişik biçimde okuyamayız çünkü tarihin izleri kalıcıdır.”33 Bu izlerin kalıcılığı
yani salt geçmişe ait ve bilim için bilim türünde bir bilgi olmayışları, bugünde yaşayan bizlerde bir
karşılıkları (sorun, çıkar, ihtiyaç, beklenti ufku vb.) olduğunu anlatır. Bu da söz konusu izlerin nesnel
değil öznel olduğunu gösterir. Kısacası teorik tercihlerimizin, paradigma aidiyetlerimizin oluşmasında
ampirik zemindeki “nesnel” izlerden çok, tarihin bizde açtığı bu son derece öznel yara izleri etkilidir.
Bu durumda tarihin sonsuz değişik biçimde okunmasına engel olmak; özneden bağımsız
bir varlığa sahip olan tarihteki (geometride bir noktadan sonsuz, iki noktadan ise tek bir doğrunun
geçmesindeki gibi) birden fazla yahut azami nesnel noktayı kullanmaktan ve teorik inşaya dahil
etmekten geçmez. Ancak tarihin bizde ve başkalarında bıraktığı öznel yara izlerinin farkında olmak
bizi sonsuz bir yorum ormanı içinde kaybolmaktan korur. Başka bir deyişle gereken; tarihçi, sosyolog
yahut tarih felsefecisinin kendine dair bir bilgi sosyolojisi analizine, bu tarz bir özdüşünüme sahip

30
31
32
33
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Chalmers, Bilim Dedikleri: Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, 39 vd.
Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, 23 vd.
Woolgar, Bilim, böl. 5.
Armaner, “Tarihin İzleri”, 6.

olmasıdır. Belki bir çağı/olayı, o çağa/olaya ait azami noktayı seferber ederek daha iyi anlarız ama
yaptığımız, nihayetinde o çağın/olayın bizde bıraktığı öznel izlerden daha çoğunu resme dahil etmektir.
Bu da bizi “tarihin sonsuz değişik biçimde okunması”ndan korur ama bunu nesnel bir sınırlamayla
değil, öznel meraklarımızın/dertlerimizin ortaklıklarına, grup grup, vücudumuzun benzer yerlerinde
benzer yara izlerine sahip oluşumuza dayanarak yapar. Böylece, benzer yerlerde ortak izlere sahip
topluluklar sonsuz sayıda olmadığı için, “sonsuz değişik biçimde okuma”dan da söz edememiş oluruz.
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Tarih Nedir? Tarihçi Ne Yapar? Kısa Bir Soruşturma
Can Karaböcek*
Tarih nedir? İlk bakışta cevabı aşikâr olan bir soru: “Geçmişte olup biten olayların yer ve
zaman belirtilerek neden sonuç ilişkisi içerisinde açıklanması" şeklinde cevaplandırılabilir görünüyor.
Ancak tarih ve tarihçilik uğraşısına yönelik bir soruşturma bu cevabın kolaylıkla kabul edilemeyeceğini
gösteriyor. Geçmiş nasıl olur da bilinebilir? Geçmişin bilgisi nasıl ortaya çıkar? Geçmiş bütünsel olarak
bilinebilir mi? gibi birçok soruyu cevaplandırmamız gerekiyor. Geçmiş, geçmiş olduğu için mevcut
olmayandır. Bir zaman aralığında mevcut olmuş olan ancak şimdi mevcut olmayanın bilinmesi nasıl
mümkün olmaktadır? Elbette çeşitli dokümanlar, kalıntılar vb. materyaller aracılığı ile geçmişte olmuş
olanın şimdi de yeniden kurulması sayesinde mümkün olacağını varsayabiliriz. Bütün kalıntılar, bütün
dokümanlar bize kendilerinin varlığını gösterir ve kanıtlar. Tüm bu materyallerin bize olgunun kesin
bilgisini verebileceği fikrini nasıl temellendirebiliriz? Elbette birçok materyali karşılaştırmalı olarak
ele alıp olguları ve onların nedenlerini ortaya koyabileceğimizi iddia edebiliriz. Ama bu noktada bile
tarihsel bilgi mutlak bir kesinlikten uzak görünüyor. Bu nedenle biz geçmişe yönelirken elimizdeki
materyaller vasıtası ile gerçeğe mümkün olan en sadık bir biçimde yaklaşmaya çabalarız. Dolayısıyla
tarih, tarihçinin zihninde yeniden kurulur.
Tarih ve Tarihçi
Bir an için geçmişte gerçekleşmiş olan olayları belgeler, kalıntılar vb. materyallerin o olayları
aslına sadık bir biçimde sunduklarını kabul etsek bile, bu bize tarihin nesnelliğini ve bütünlüğünü
sağlayabilir mi? Tarihi bize açan tarihçidir. Tarihçinin yürüttüğü tarih araştırması ile biz tarihin
kapısından içeri gireriz. Ancak burada bir güçlük daha karşımıza çıkmaktadır; tarihçinin yürüttüğü
tarih araştırmasının nesnelliğini iddia etme güçlüğü. Tarihçi olayları üst üste yığan kişi değildir. Eğer
tarih araştırmacısı basit bir biçimde geçmişte yaşanan olayları kanıtlara dayanarak üst üste yığan birisi
olsaydı, yaptığı çalışma tarihçilik değil, arşiv araştırmasından öteye gitmezdi. Tarihçinin yürüttüğü tarih
araştırmasında olaylar ve olgular birbirleri ile ilişkilendirilerek bir tarihsel geçmiş ortaya konur. Geçmişte
mevcut olmuş olayların ve olguların belgeler, kalıntılar vb. materyaller vasıtasıyla kanıtlandığı iddia
edilse bile; tarihçinin bu olay ve olgular arasında kurduğu ilişkinin kesinliğini temellendirmek oldukça
zor görünmektedir. Tarihçi empirik verilere dayanarak bir geçmiş anlatısı ortaya koyar. Dolayısıyla
tarihçinin tarih araştırması ile yaptığı şey esasında empirik verilere dayanarak bir anlatı kurmasıdır.
Bu anlatının kurulması keyfî midir? Tarihçinin bizlere aktardığı tarihsel bilgiye ‘anlatı’ diyerek onun
yaptığı çalışmayı bireysel bir keyfiyete mi indirgiyoruz? Elbette hayır. Tarihçi kendi tarih araştırmasını
gerçekleştirirken bilimsel bir metot kullanır. Kullanacağı empirik materyallerin bulunmasında, tasnif
edilmesinde, karşılaştırmasında takip etmesi gereken bir metodolojisi vardır. Ancak tarihçi yalnızca
empirik materyaller ile sınırlı kalarak tarih yazmaz. Onlar arasında bir ilişkisellik kurar ve onları bir
bütünlük haline getirir. Bu bütünlüğü kurma, parçaları birbirleri ile ilişkilendirme işi de, tarihçinin
*
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bireysel keyfiliğinde değildir. Ancak bireysel bir keyfilik olmaması da tarihçinin kurduğu bütünselliği
zorunlu kılmaz. Tarihçinin ortaya koyduğu tarih bu nedenle zorunlu, evrensel bir tarih olamaz.
Tarihçinin ortaya koyduğu tarih anlatısı, tarihçinin içinde yaşadığı çağın, içinde yaşadığı kültürün,
bilimsel geleneğin, siyasal tutumun, iktisadi anlayışın, dinsel inancın, kültürel grubun vb. kabulleri ve
değerleri tarafından belirlenir. Bu nedenle evrensel ve zorunlu bir geçmiş olarak bütüncül bir tarihten
bahsetmek ve bunu temellendirmek oldukça zor görünmektedir.
Şimdi’nin Geçmişi Olarak Tarih
İnsanın en kadim sorularının “Ben kimim, ben neyim, neden varım?” soruları olduğunu
söyleyebiliriz. Bir biyolojik varlık olarak beşerin, insan olması bu soruları sorması ve bunlara cevap
aramasını mümkün kılan, yaşamın yeniden üretilmesi olmuştur. Geçmişte karşılaştığımız bütün
mitolojiler, inanç sistemleri, düşünsel yapılar bu sorulara belirli biçimde cevaplar geliştirmeye
çalışmışlardır. Ancak “Ben kimim?” sorusu, aslında bir yönüyle “Biz kimiz?” sorusuna da eşlik
eder. Eğer ki insan bir zoon politikon ise, insanı polisten ayrı düşünemeyiz. Hegelci bir izleği takip
edersek, bilinç ancak bilinçler-arası ilişkisellikte var olur. Bu nedenle “Ben kimim?” sorusu örtük
bir biçimde “Biz kimiz?” sorusudur. “Biz kimiz?” sorusunun cevabının peşine düşmek için öncelikle
biz’in tanımlanması gerekmektedir. Biz’in tanımlanmasına ise şimdinin anlamlandırılması eşlik eder.
Biz’in tanımlanması aynı zamanda biz olmayanların da tanımlanması ve hatta yaratılması demektir.
Bu tanımlama uğraşısında en fazla başvurulan unsur geçmiştir: “(...) inşa edilmiş olan geçmişin, aynı
zamanda, o topluluğu topluluk yapan kurucu ögelerden biri haline gelmiş olmasıdır.”1 Bu nedenle
geçmiş, geçmiş olduğu için incelenmez, şimdiyi kurmak ve anlamlandırmak için geçmişe yöneliriz ve
geçmiş şimdide tekrar kurulur: “Hem halk arasında hem de akademide sabit bir geçmişin kendinden
menkul bir şekilde var olduğu ve bu geçmişin olduğu gibi hatırlanabileceği varsayılır. Ancak geçmiş,
şu andan azade bir şekilde var olmaz. Hatta geçmişin geçmiş olabilmesi için bir şimdiki zaman
gerekir. Orada olan bir şeyi ancak burada olduğum için gösterebilirim.”2 Bu bakımdan aslında tüm
tarih çalışmaları geçmişe yönelik çağdaş çalışmalardır. Tarihçi şimdiyi kurmak için geçmişe yönelir.
Tarihçinin yaptığı çalışma aslında ne kadar geçmişe yönelik görünse de çağı ile ilişkilidir. Hegel’in
meşhur deyişini tarihçiye uygularsak şöyle diyebiliriz: Her tarihçi kendi çağının çocuğudur. “Her tarihi
yargının altındaki pratik gereksinimler bütün tarihe ‘çağdaş tarih’ karakterini verir, çünkü böylelikle
anlatılan olaylar zaman içinde her ne kadar uzak gözükseler de, tarih gerçekte o olayların hatırlandığı
şimdiki anın gerekleriyle ve konumlarıyla ilgilidir.”3 Tarihçi, geçmiş zamandaki olayları ve kişileri,
çağının düşünüş biçimi altında ve kurmak istediği gelecek perspektifi içerisinde anlamaya çalışır. “...
bugüne ait ve geleceğe dönük bir perspektifle anlamaya çalıştığımız birileridir mazinin insanları.”4
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Michel-Rolph Trouillot Geçmişi Susturmak (Tarihin Üretilmesi ve İktidar),Çev. Sezai Ozan Zeybek, İthaki Yay.,
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Geçmişe yönelmek şimdide var olan biz’i kurmak için değildir sadece. Kurulmuş olan biz’in varlığını
devam ettirmek için veya biz’in ‘biz’den olmayanlarla ilişkisini tanımlamak veya tarif etmek için
de geçmişe yönelinir. Dolayısıyla mevcut olan biz’in mevcudiyetini devam ettirebilmesi için mevcut
olmayan geçmişe başvurulması, incelenmesi bilinmesi zaruridir. Bu bakımdan geçmişin bilinmesi,
kurulması şimdideki beni -bizi- kurar ve böylece eyleme kılavuzluk eder: “...bizim, yaşama ve eyleme
için tarihe gereksinmemiz var (...) Tarih ancak yaşama hizmet ettiği ölçüde, biz de ona hizmet etmek
isteriz.”5 Geçmiş boyutu olmayan insan kendisine, sürekli kaypak bir şimdiden başka dayanak noktası
bulamayan ve bu nedenle de eyleyemeyen bir varlık olarak kalırdı. Ancak insanın ister doğru ister
yanlış olsun, bir geçmiş tasavvuruna sahip olması kaçınılmazdır.
Şimdideki biz’in kurulması için tarihe başvuran öznenin, kurmuş olduğu tarihin mutlaklığına
iman etmesi modern düşünce ile beraber farklı bir noktadan kurulur. Daha öncesinde mitik, teolojik
bir temelden bunu kurarken, modern dünyanın ortaya çıkışı ile beraber tarihin inşası akli bir zeminde
gerçekleştirmeye başlar. Aydınlanma düşüncesi ile aklın evrenselliği iddiası, beraberinde tarihin
evrenselliği ve bunun akli bir yapıda olduğu iddiasını ortaya çıkarır.
Aydınlanma dönemi düşünürlerinin tarih tasarımlarında çizgisel bir ilerlemeye duyulan imana,
bu çizgisel ilerlemenin akli bir içeriği olduğuna iman eşlik eder. Tarih felsefesi denilen disiplinin
bu dönemde ortaya çıkması ve tarihin spekülatif düşünceye konu edilmesi evrensellik iddiası ile
beraber gider. Yeni üretim biçiminin ve ilişkilerinin ortaya çıkması ve hâkim olması ile beraber
yeni bir toplumsallık söz konusudur. Yepyeni bir şimdi ortaya çıkmıştır ve bu yepyeni şimdide, yeni
bir biz’in tanımlanması gerekmektedir. Bu çabanın en görünür olduğu yer, tarih düşüncesi ve tarih
araştırmaları olacaktır. Kapitalist Avrupa’nın yeni egemen sınıfı olan burjuvanın tarif edilerek biz’in
kurulması6 ve bunun kurulması ile ötekinin icat edilmesi ve bu bakımdan hem biz ile öteki arasındaki
ilişkinin ne şekilde olması gerektiğinin tarif edilmesi ve hem de bu tarifin haklı çıkarılması gereklidir.
Batı Avrupa’daki egemen sınıfın bir bilince ihtiyacı vardır. Bu bilincin oluşmasında bugün Avrupa
merkezcilik diye adlandırdığımız tarih tasavvuru önemli bir işleve sahiptir. İleri batı- geri doğu, gelişmiş
Avrupalı-çocuksu Afrika, akılla donanmış erkek-duygu varlığı kadın, çalışkan burjuva-tembel köylü,
vb. ikilikler tarihin gidişatına yerleştirilir. Böylelikle egemen sınıfların tahakkümü, tarihin kendisi
tarafından meşrulaştırılır ve toplumdaki iktidar ilişkileri insanın tarihsel macerasının kaçınılmaz uğrağı
olarak mutlaklaştırılır. Yeni toplumsal yapının marjinallerinin dışlanması mekanizması, tarih tarafından
da gerçekleştirilir. Modern tarihçiliğin ortaya çıkışında, tarihsel özneler hep kudretli kişiler olarak
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temsil edilmiştir. Tarih, devletlerin veya devletleşmiş olan kurumların geçmişi olarak görülmüştür.
Devletleşmemiş veya devlet kuramamış topluluklar bu nedenle, Hegel tarafından tarih-dışı toplumlar
olarak nitelendirilir.7 Böylelikle tarih, egemen sınıfların egemenliğini tesis etmelerinin tarihi olarak
karşımıza çıkar: “Yönetici sınıfların tarihsel bloğu, devlet içindedir ve onların tarihi, devletlerin ve
devlet gruplarının tarihidir aslında (...) Ast sınıfların ise bloğu yoktur; onların tarihi “sivil toplum”
tarihi ile iç içe geçmiştir. Bu, tarihin parçalı bir dilimidir.”8

Geçmişi Kim Kuruyor? İktidar ve Tarih
								

“İktidar, hikayeyi kurar.”9

İktidar ile neyi anlamalıyız? İktidar tarihi kurmaya muktedir midir ve niçin tarihi kurar? Bu
soruların peşine düşmeden tarih anlatısının kurulmasının dinamikleri pek açığa çıkartılamaz. İktidar ile
burada kast edilen bir kişi ve grup değil. Daha çok Foucault’cu anlamda bir iktidar. Siyasal, ekonomik,
kültürel hegemonyayı oluşturan ağın kendisi. Modernleşme ile beraber ortaya çıkan bir iktidar biçimi.
Modern iktidar yaşamın tüm alanlarını kapsamak ve denetlemek isteyen bir iktidar olduğundan,
yaşamın tüm alanlarını yeniden üretir. Bu yeniden üretim gerçekleştirilirken, yeniden üretilen formlar
iktidarın devamlılığını sağlayacak bir biçimde üretilir. Modern tarihçiliğin modern zamanların
bir uğraşısı olması bu nedenle tesadüf değildir. Özellikle modern tarihçiliğin biçimlenmesiyle,
ulus kavramının devreye girmesi ve ulus bilincinin oluşmaya başlaması arasındaki eşzamanlılık
tesadüfi değildir. Tahayyül edilmiş bir cemaat olarak ulusun10 tahayyül edilebilmesinin ön koşulu
onun geçmişidir. Bir biz’in icat edilmesinde tarih en önemli araçlardan birisidir. Ulus ruhu, tarihin
derinliklerinde keşfedilmeyi beklemektedir. “Ulus, tarihin derin karışıklıklarının sonucu doğan ruhani
bir ilkedir, toprağın yapılanmasıyla belirlenen bir grup değil, ruhani bir ailedir.”11 Bu ruhani ilkenin
saklandığı sandıktan bulunup çıkarılması işini yapacak olanlardan birisi tarih araştırmacısıdır. Ancak
tarih araştırmacısı da sınırlarını bilmeli ve fazlasıyla tarih araştırmasına kaptırmamalıdır kendisini.
“Unutmak, hatta tarihsel hata da diyebilirim, bir ulusun yaratılmasında çok önemli bir etkendir ve bu
nedenle tarih araştırmalarındaki ilerlemeler genelde ulus için tehlikelidir. Tarih araştırmaları gerçekten
de tüm siyasi oluşumların başlangıcında yaşanan şiddet olaylarını aydınlatır...Birlik her zaman vahşice

Bu anlayış çerçevesinde Hegel Afrika’yı tarih dışı olarak görür; orada herhangi bir gelişme ve ilerleme yoktur bu nedenle
de insanın doğal belirlenimini orda buluruz. Zenci topluluğunda, evrensellik ortaya çıkmadığı için evrensek aklın henüz
görülmediği bir topluluktur. Hegel için “Zenci, gözlemlendiği gibi, kendisinin tamamiyle vahşi ve yabani doğasında
doğal insanı sergiler.” G.W.F. Hegel Philosophy of History, Çev. J. Sibree, Dover Publications, 1956, s.92 Hegel’in
Afrika ve zenci topluluklar ile ilgili görüşleri için: Bkz., A.g.e., s.91-99
8 Antonio Gramsci, Hapishane Defterleri, 2. Cilt, Ed. Joseph A. Buttigieg, Çev. Barış Baysal, Kalkedon Yay., 2012,
s.104 Alıntının yapıldığı çeviride ‘subaltern’ kavramı ast sınıflar olarak karşılanmıştır, Türkçe literatürde genellikle bu
kavram ‘Madun’ olarak karşılanır.
9 Michel-Rolph Trouillot Geçmişi Susturmak (Tarihin Üretilmesi ve İktidar), s.55
10 Bkz. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Çev. İskender Savaşır, Metis
Yay., 2017
11 Ernst Renan, Ulus Nedir?, Çev.Gökçe Yavaş, Pinhan yay., 2016, s.49
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gerçekleştirilir.”12 Ulusu ulus yapan ortak geçmişe sahip olmasıdır. Ortak geçmiş vasıtasıyla ortak bir
söylemin kurulmasıdır. Bu ortak söylemde yalnızca hatırlananlar ve söylenenler var olmaz; aynı zamanda
ortak unutmalar ve suskunluklarda vardır: “Demek ki tarihsel suskunluklar, tarihçinin hangi siyasi
görüşe sahip olduğuna göre belirlenmiyor. Burada gördüğümüz, en ihtişamlı haliyle arşivin iktidarı.
Yani neyin araştırılmaya değip değmeyeceğini, neden bahsedilip neden bahsedilmeyeceğini belirleyen
güç.”13 Biz’i kuran unsurlardan birisi geçmişi ortak bir biçimde seslendirmek değil aynı zamanda
ortak bir suskunluktur. “Çoğunluğu çoğunluk yapan sadece birlikte konuştukları anlar değil, birlikte
sustukları anlardır. Bazı konularda ısrarla susabiliyor olmaları.”14 Avrupa tarihçiliği ve tarih düşüncesi
bu bakımdan uzun süre Afrika ve Amerika’daki kolonyal geçmişindeki bazı olguları suskunlukla
geçiştirdi. Şark dünyasındaki sömürgeciliğini de hayali bir Şark imgesi yaratarak meşrulaştırdı.15
Avrupa’daki iktidarın ürettiği bu tarihsel ve kültürel söylem bir takım olguları yaratmaktayken, bir
takım olguları da bağlamından kopartarak veya başka bir çerçeve içerisinde anlamlandırarak kendisini
biçimlendirmekteydi. Bu noktada hangi olgunun hangi olgu ile ilişkilendirilip bir neden sonuç ilişkisi
kurulacağı veya hangi olguların dile getirilmemesi gerektiği egemen güçlerin zihniyet dünyası
tarafından biçimlendirilmişti. “Tarih Biliminin de bir parçası olduğu sosyal bilimler, dünyayı tanımlama,
anlamlandırma girişimini Ve dolayasıyla iktidar ilişkileri ağının önemli bir öğesidir . Böyle olunca
da, egemenliği elinde tutmayan büyük çoğunluğun deneyimlerinin, bu anlamlandırma girişiminin
ya tümüyle dışında tutulmuş ya da en azından marjinalleştirilmiş olmasına şaşırmamak gerekir.”16
Ezilenlerin, toplumdan dışlanmışların, marjinallerin, sömürge halklarının, kölelerin kendilerinin
deneyimleri tarihsel olguların dışında tutulmuştur. Tarih, muktedirlerin iktidarlarını kazanmasının ve
bu iktidarın sürdürülmesinin bir tarihidir. Ezilenlerin deneyimi ve sözü, dikkate alınmaz ve bilimsel
uğraşıda önemsiz bir ayrıntı olarak görülür. Bir benzetme ile söyleyecek olursak, paradigmanın17
açıklamasına uymayan tüm olgular görmezden gelinir ve yok sayılır. Bilimsel tarihçiliğin tanımlanması
ve ne türden bir tarih yazımının ‘gerçek tarihçilik’ olarak kabul göreceği, iktidar ilişkilerinden azade
değildir. Buna bir tür epistemolojik şiddet olarak bakabiliriz. Egemen kesimlerin söylemlerinin dışında
bir söylem biçimi, hâkim bilimsel çevreler tarafında sessizlikle karşılanır. “Epistemik şiddet, hegemonik
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ilişkilerin yeniden üretilmesini sağlayan ve bu dengeyi güvence altına alan bir ‘sessizleştirme programı’
olarak nitelendirilebilir.”18 Hangi tarihsel olguların anılacağını ve hangi tarihsel olguların anılmaya
değer görülmediğini belirleme, hâkim bilimsel söylem tarafından belirlenmekte; hâkim bilimsel
söylem ise tesadüfen hâkim söylem haline gelmemektedir. Hâkim bilimsel söylemin kuruluşu iktidar
ilişkileri tarafından belirlenir. Bu nedenle bir tarihçi “Tablomuz rastlantıyla olmaktan çok, bilerek ya
da bilmeyerek belirli bir dünya görüşüne sahip ve bu görüşünü destekleyen olguların saklanılmaya
değer olduğu düşüncesindeki kişilerce bizim için önceden seçilmiş ve belirlenmiştir” demektedir.19
Tarihçi bütün tarih araştırmasının meşruluk temelini olguya dayandırmaktadır. Elbette bu son
derece geçerli bir yöntemdir. Olguya dayanmayan, olgusal kanıtları olmayan bir tarih anlatısı mitolojik
bir anlatıdan farklılaşamaz. Ancak bu olgusallık iddiası, mutlak nesnellik iddiasını sağlayamaz. Edwar
Hallet Carr’ın Kant’tan esinlenerek belirttiği gibi “Tarihçi olgular olmaksızın köksüz ve boş, olgular
tarihçileri olmadan ölü ve anlamsızdır.”20 Tarihçide içkin bulunan kategoriler olmaksızın, algı deneyimi
oluşturamaz. Tarihçide içkin bulunan bu kategoriler, tarihçinin araştırmasını belirler. Bu kategoriler
ise şimdinin iktidar bloğunun dünya görüşü tarafından belirlenir ya da şimdinin iktidar bloğunun
dışında yer alanların dünya görüşü tarafından belirlenir. Bu bakımdan tarihin bir nesnelliği söz konusu
değildir. Elbette yaşanılan dünya belirli bir açıdan tek dünyadır. “İçinde yaşadığımız dünyanın, kültürel
bakımdan parçalanmış olması onun aynı zamanda Tek bir dünya olmasını ortadan kaldırmıyor - bütün
farklılıklarıyla tüm ezilenlerin paylaştığı tek bir dünya!”21
Koruyucu Tarih Versus Dönüştürücü Tarih
Nietzsche üç tür tarihten bahseder: “tarih, yaşayanlara üç bakımdan bağlıdır; yaşayanların
etkin ve bir şeye erişmeye çabalayan kimseler olmaları bakımından, koruyan ve saygı duyan kimseler
olmaları bakımından, acı çeken ve kurtuluşa gereksinme duyan kimseler olmaları bakımından. İşte
bu üç bağlantıya tarih incelemelerinde, üç çeşit tarih karşılık olur: bu yüzden tarihin anıtsal tarih
(monumentalische), eskiyi koruyucu tarih (antiquarische) ve eleştirici tarih (kritische) gibi türlere
ayrılması uygun görülmüştür.”22 Nietzsche’nin tasnifini kullanırsak, iktidar her zaman koruyucu tarih
üretir; hükümdarların, prenslerin, zafer kazananların, hükmedenlerin tarihi ve bu tarih ile ortaya çıkan
bir gelenek. Gelenek söz konusu olduğunda, tarihin yaratılmasındakine benzer bir mekanizma işler.
Koruyucu tarih yekpare bir gelenek varmış gibi ele alır geleneği; hatta gerekiyorsa ihtiyaç duyulan
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geleneği yaratır.23 Ancak gelenek tek değildir; Walter Benjamin’in deyişini devralırsak24 ezenlerin
geleneğinin yanında bir de ezilenlerin geleneği vardır. Bu açıdan eleştirici tarih daha çok hâkim
olmayanların, sömürülenlerin, alt sınıfların, marjinal olanların, heterodoks olanların, azınlıkların tarihsel
deneyimlerine odaklanır. Bu odaklanmanın nedeni de şimdi ile ilişkilidir. Mevcut şimdiden hoşnutsuz
olan, şimdiye itirazı olan, şimdinin hükmedilenleri tarafında olan, yeni bir şimdiyi yaratabilmek için
geçmişe uzanır ve dönüştürmek için bir geçmiş kurar. Sömürgeci ülkelerin sömürgelerde yarattığı
tarih anlatısına karşı, bağımsızlık mücadelesi veren gruplar bu türden yeni bir tarih anlatısı kurarlar.
Bir anlatı Kristof Kolomb’u maceracı, büyük kâşif, bir kahraman olarak tanımlarken; diğer anlatı ise
Kolomb’u sömürgeci bir haydut olarak tanımlar. Bizler tarih okuyucuları olarak hangi tarih anlatısını
doğru olarak kabul edeceğiz? Buna verilecek tek bir cevap yoktur. Sömürenlerle yürüyenler için o bir
kahraman, sömürülenlerle beraber yürüyenler için o sömürgeci bir haydut.
Sonuç olarak şunları sıralayabiliriz: Tarih, her zaman bir inşadır. Tarihin inşası, şimdinin inşası
için gereklidir. Her çağda, hükmedenlerin inşa ettiği tarih çizgisel bir ilerleme idesini varsayar ve bu
ilerleme idesi altında kimi olgular unutturulur, yok sayılır veya icat edilir. Koruyucu tarih tahakkümü
korumak, sürdürmek üzere inşa edilir. Eleştirici tarih ise tahakkümü kırmak üzere işe koyulur ve yeni
bir şimdinin imkânını ortaya koyar. Evrensel tarih idesinin tarihsel öznesi burjuva, beyaz, erkektir.
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