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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Tarih Felsefesi başlıklı bu ders notlarında felsefenin bir disiplini olan tarih felsefesi
tanıtılmaktadır. Bu amaçla tarih felsefesinin temel konuları, tarih kavramının taşıdığı anlam,
tarih bağlamında ifade edilen düşünceler içerilmektedir. Tarih felsefesi bağlamında tartışılan
konular, metnin ders notu olması nedeniyle, ayrıntılara girilmemiş ana hatlarıyla verilmiştir.
Dersler boyunca konular tarih düşüncesinin genel çerçevesi içinde değerlendirilmiştir. Metnin
ağırlıklı kısmı tarih felsefesinin omurgasını oluşturan tarih bilgisi ile yöntemi olmuştur. Yöntemin
uygulandığı ve bilginin derlendiği alan olarak tarihçiliğin sahip olduğu nitelikler üzerinde
ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Ayrıca tarih metafiziği hem bir bölüm olarak tanıtılmış hem
de çeşitli konuların yorumlarında kullanılmıştır.
Konulara ilişkin merakınızı uyandırmak ve konu üzerinde düşünmenizi sağlamak amacıyla
bölüm sonlarına sorular konmuştur. Soruları cevaplandırma denemeleri bilginizi kullanmayı
öğreteceği gibi felsefi tutumu geliştirmenize de yardımcı olacaktır. Tarih ve tarih felsefesiyle
ilgili bilgileriniz artırmak ve meraklarınızı gidermek için bölümlerde kullanılan kaynakları
incelemeniz sorunları anlamak açısından çok faydalı olacaktır. Bölüm sonlarında yer verilen
çoktan seçmeli sorular yorum temelinde oluşturulduklarından cevapları çıkış noktalarına göre
değişmektedir. Felsefenin yapısı gereği ve yorum temelli cevaplar tartışmaya açık olduğundan
sizlerin de cevapları tartışmanız gerekmektedir. Bölümlerde işlenen konularla ilgili bu soruların
üzerinde düşünmek ve başkalarıyla tartışmak felsefe öğretiminin en önemli yolları arasındadır.
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KISALTMALAR

Kısaltma kullanılmamıştır.
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YAZAR NOTU
Tarih Felsefesi başlıklı bu dersin notlarını okurken, öncelikle, tarih ile felsefenin kendi
başlarına ne türden araştırma alanları oldukları ve hangi amaçlara yönelik geliştirildikleri
hakkında bilgilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca her araştırma alanının kendine
özgü yöntemlerinin neler oldukları aralarındaki benzerlik ve farklılıklar da göz önünde
bulundurulmalıdır. Her araştırma alanında belirlenen hedefler alanın yapısının nasıl olması
gerektiğini de ortaya koymaktadır. Araştırma alanı olarak Tarihi Felsefesi dersini çalışırken
yöntem ve hedefler konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Felsefenin ne olduğu ile başka
bir araştırma alanının felsefi temellendirmesi arasındaki ilişkiler üzerinde düşünülmelidir.
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1. TARİH DÜŞÜNCESİ

6

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Varoluş
1.2. Tarih Düşüncesinin Konuları
1.3. Tarih Düşüncesinin Alanları

7

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İnsanın varoluşu hangi kabullerle açıklanabilir?
Varoluşla tarih arasında nasıl bir ilişki vardır?
Tarih düşüncesi kapsam açısından nelerle karşılaştırılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarih düşüncesi

Tarihin nasıl bir yapıya Okumak,
sorgulamak,
sahip olduğunu incelemek
tartışmak ve merak etmek

Tarih düşüncesi

İnsanın varoluşu ile tarih Okumak,
sorgulamak,
arasındaki ilişkiyi kavramak tartışmak ve merak etmek

Tarih düşüncesi

Tarih
düşüncesinin Okumak,
sorgulamak,
içeriğini anlamak
tartışmak ve merak etmek
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Anahtar Kavramlar
Tarih
Tarih düşüncesi
Varoluş
Köken

Kimlik
Süreç
Meşruluk

Kendini bilme

Kendilik bilinci
İnsanlık

Sorun
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Giriş
Tarih felsefesinin yapısını anlamak için tarih sorununun nasıl bir yapıya sahip
olduğunu görmek gerekir. Tarih, en geniş anlamıyla, insan olmanın şartlarını oluşturan,
insan olmayı sürdüren ve insan tarafından üretilen kültürel yapıdır. Tarih, anlamca,
kültür, insan ve toplumla örtüşmektedir. Bu terimler bir çok bağlamda birbirlerinin yerine
kullanılırlar. Kapsamı çok geniş olan tarih terimini benzer diğer terimlerde olduğu gibi,
tanımlayıp açıklamak zordur. Bununla birlikte insanlık tarihi boyunca tarih her zaman
açıklamaların merkezinde yer alan bir yapı olmuştur. Çünkü, akıl düşünürken ve
üretirken geçmişte üretilen malzemeyi kullanmaktadır. Dolayısıyla geçmiş anlamında tarih,
düşünce üretiminde ve her türden eylemin ayrılmaz bir parçasıdır.

1.1. Varoluş
Tarih düşüncesi, insanın kendilik bilincini evren tasavvuru bağlamında açıklamaktır.
Evren tasavvuru, Tanrı’nın özellikleri ile görevlerini, evrenin nasıl oluştuğunu, dünyanın
nasıl yaşanılır hale geldiğini, insanın nasıl ortaya çıktığını, insanın bu dünyada nasıl
yaşaması gerektiğini ve öldükten sonraki hayatının nasıl olduğunu açıklayan ve bütün
topluluk ve toplumların sahip olduğu en geniş açıklama modelidir. Evren tasavvurunun
içeriğinin biçimlendirilip anlatılmasını sağlayan tarih düşüncesi deyimi, köken efsaneleri,
tarihçilik (tarih yazıcılığı), tarih felsefesi, tarih metafiziği gibi tarih üzerine yapılan
çalışma alanlarında içerilen konuları kapsamaktadır. Başka bir deyişle tarih düşüncesi,
tarih alanını kapsayan üst kavramdır. Tarihle ilgili bütün kavramlar sistematik bir şekilde
bu kavram altında toplanabilmektedir. Bu kavramın iki ayağı olan tarih ve düşünce bir
zıtlığı içermektedir. Tarih kavramı anlamca süreci içermekte ve süreci anlatmaktadır.
Düşünce ise, belli bir konuda zamansızlaştırılan yani süreçten kurtulmuş yargılara
denmektedir. Tarih düşüncesi evrende özellikle de dünya ve insanda gerçekleşen
dönüşümlerin ilkelerini açıklayarak insanı evrenin bir parçası olarak sunmaktadır.
Tarih düşüncesinin temel sorunu, insanın evrensel bir varlık olarak nasıl bir kimliğe
sahip olduğunu açıklamaktır. Tarih düşüncesinin bu içeriği kendilik bilinci şeklinde
gelişmektedir. Kendilik bilinci, insanın temel niteliklerinin neler olduğu ile insanın
varoluşunun kökenini, sürecini ve geleceğini içermektedir. Öncelikle insan olmanın ne demek
olduğunun bilinmesi gerekmektedir. İnsanın ne olduğu, nasıl oluştuğu, bu dünyada nasıl
yaşaması gerektiği, ilkin köken sorunu bağlamında dile getirilmiştir.
İnsan olmak ile tarih arasındaki ilişki, biri olmadan diğeri olamaz anlamında
varoluşsaldır. Tarihle insanın varoluşu arasındaki ilişki iki açıdan ele alınabilir. İlki,
insanlaşmanın, dolayısıyla insanın varoluşunu gerçeklemesi ve bundan tarihin rolünün ne
olduğudur. İkincisi, insanlık tarihi boyunca sürekli olan, modern dönemde çok yoğun
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olarak yaşanan, toplumların birbirlerini etkisizleştirme süreçlerinde tarihin kullanım
şeklidir. İlkiyle, insanın varoluşu, ikincisiyle de toplumsal varoluş kastedilmektedir.
İnsanın varoluşu, insan olmaktır. İnsan olmanın gerçekleşmesi ve insan olarak
varoluşun sürekliliği, temel değer ile kurumlar çerçevesinde oluşan kültürel yapıya bağlıdır.
Kültürel yapı, akıl tarafından oluşturulan bilgilerden oluşmaktadır. Kültürel yapı, onu
taşıyan dil, eğitim, iktisat, ahlak, din, devlet gibi kurumlar ile düzen, güvenlik, barınak,
ihtiyaç, bilgi, gelenek, tarih, adalet, hak gibi temel değerler üzerine kurulmuştur. Bu
değerler ile kurumların tarihle ilişkileri iki yönlüdür: İlki, akıl bilgiyi üreterek ve kurumlar
işlevlerini yaparak tarihi oluştururlar. İkincisi, akıl üretirken, kurumlar işlevlerini yaparken,
kullandıkları malzemeyi geçmişten derlemektedirler. Her iki süreçte de tarih, kültürel
yapının merkez unsuru olarak kullanılmakla birlikte, özellikle ikincisi, tarihi, varoluşun
temel unsurlarından biri haline getirmektedir. Çünkü, üretilen her düşünce ya da insanın
gerçekleştirdiği her eylem, geçmişte üretilmiş malzemelerle meydana getirilmektedir.
Geçmişte üretilen ve kültürel yapıda içkin olan bütün veriler, insanda hafıza toplumda
geçmişin tümü anlamında tarih şeklinde ifade edilmektedir. Bebeğin insanlaşması, bir
bakıma hafızasının oluşması ve hafızayı kullanarak eylemlerini gerçekleşmesiyle ne kadar
ilgiliyse, toplumun varoluşunu sürdürmesi de üretip kullandığı tarihsel yapıyla ilgilidir.
İnsanın varoluşu, içine doğduğu toplumun varoluşuyla örtüşür. Toplumların varoluşları ve
onların tarihleri, birbirinden ayrılmaz bir şekilde iç içedirler.
Her varoluş bir içeriğe sahip olduğundan, toplumsal varoluşun içeriğini, üretilip
geliştirilen değerler oluşturur. Toplumun tarihi süreçte geliştirdiği değerler olarak şunlar
sıralanabilir: Toplumların aile biçimleri, çocuk yetiştirme tarzları, insan anlayışları; dilleri;
evren ve doğa tasavvurları, inanışları, ölüm anlayışları, duaları; ahlâk anlayışları, gelenekleri,
görenekleri; beslenme kaynakları oluşturma ve çeşitlendirme ile onları kullanma tarzları,
ihtiyaçları giderme ve ürünleri paylaşma anlayışları; zanaatları, teknikleri, üretim tarzları;
mimarileri, ev biçimleri, mezar tarzları, saray anlayışları, kervansaray ile han kavrayışları;
sözlü gelenekte, masal, hikaye, efsane, mâni, bilmece, ninni gibi unsurlarda ortaya çıkan
toplumsal özellikleri; yazılı edebiyatları; şairleri, ozanları, aşıkları, sanatçıları, kahramanları,
bilgeleri, düşünürleri, önderleri; teşkilatlanma biçimleri, savaş yöntemleri, yönetim tarzları,
hukuk ile devlet anlayışları. Sıralanan bu değerlerin ortaya koyduğu ürünler, toplumun
zihniyetini gösterdiği gibi, kültürel yapının genel özelliklerini de sergiler. Toplumsal kimlik
de değerler ile bu değerlerin oluşturduğu zihniyet ve kültürel yapı tarafından meydana
getirilir. Toplumu belirleyen bu değerlerin sürekliliği, toplumsal varoluşun sürekliliğinin
güvencesidir. Değerlerin sürekliliği, değerin ait olduğu alandaki gelenekler aracılığıyla
sağlanır. Bir bakıma gelenek, değerin hayata geçirilmesi ya da uygulamasıdır. Nerede bir
değerden söz edilse onu uygulamaya koyan bir gelenek ve nerede bir gelenekten söz
edilse, geleneğin oluşmasını sağlayan bir değerin olduğu görülür. Bu ilişki, toplumsal
varoluşun sürekliliğini sağlama yanında, tarih düşüncesinin dayanaklarından biri olarak da
ortaya çıkar.
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1.2. Tarih Düşüncesinin Konuları
Ortaya çıktığı dönemlerden bu güne kadar, tarih düşüncesinin ilgilendiği başlıca
konular şunlar olmuştur: 1-Kökeni açıklama, 2- Kurumları ve eylemlerin meşrulaştırma, 3Kimliğin dayanaklarını sergilemek. 4- Sorunları kavrama ve çözmek için geçmiş
malzemeyi kullanmak. Bu başlıkların içeriği, tarih düşüncesinin yapısını vermektedir.
Köken: Aklın çalışmasında temel ilke bir sorunu ilkeye bağlayarak çözümlemektir.
İster bu kabul edilen bir ilkeden yola çıkarak ilkeye bağlı sorunları ele almak olsun,
isterse tek tek sorunlardan hareket ederek bir ilkeye varılsın, sonuç olarak ilke, aklın
çalışmasının temel dayanağıdır. Çok sayıda şeyin ilkeye bağlanması ya da ilkeden
türetilmesi, ilkeyi köken konumuna getirmektedir. Aklın bu çalışma tarzı, ürettiklerini de
anlamak için kullanılan bir yoldur. Aklın çalışma tarzında etkin olan kökene bağlama
süreci, kültürün ilk ürünlerinin oluşmasında ve temel değer ile kurumların
temellendirilmesinde de belirleyici olmuştur.
Köken sorunu, en açık bir şekilde, insanın kökeni sorununda kendini gösterir. Bütün
kültürler, ilk atanın ya da ilk insanın kim olduğu ve dünyaya nasıl geldiği sorusuna cevap
vermişlerdir. İlk atanın belirlenmesiyle, o toplumun kökeni de açıklanmış olmaktadır. İlk
atayla birlikte, kültürün temel kurumları ve değerlerinin de üretilmiş olduğu kabul edilir.
Sonradan ortaya çıkan bütün kültürel ürünleri anlamak için, ürünü ilk üreten ve kullanan
kaynağa işaret etmek gerekmiştir. Böylelikle her ürün bir kökene bağlanmış olmaktadır.
İnsanlık tarihinin başından günümüze kadar bu tutum değişmemiştir. Böylelikle, köken
araştırmaları tarih düşüncesinin de kökeni olmuştur.
Meşrulaştırma: Kabile kültürlerden başlayan anlayışa göre, bir olayın kültürel
dünyada yer alması ya da yeni bir ürünü kullanmak için o şeyin geçmişte bir yerde, bir
nedenden dolayı ortaya çıktığının gösterilmesini gerekli kılmaktadır. Toplum tarafından
benimsenmesi için yeni bir şeyin gerekçelendirerek sunulması meşrulaştırmadır. Her
türden değer, kurum, gelenek, davranış, statü gibi unsurların, toplumda yer almak ve yerlerini
korumak için meşruluk temelinde benimsenmeleri gerekmektedir. Meşru olabilmenin şartları,
öncelikle, tarihi süreklilik içinde toplumun geçmişinde yer almak, ya da toplumun kabul
ettiği bir değere dayanmaktır. İhtiyaçların giderilmesinde farklı bir kültürden alınan bir araç,
ataya bağlanarak meşrulaştırılır. Meşrulaştırmanın yoğun yaşandığı yerler aynı zamanda tarih
düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunan alanlardır. Soyluluk araştırmaları, dini düşünce ve
davranışlar ile siyaset meşruluklarını geçmişteki değerlere başvurarak elde etmişlerdir.
Sonraki bir olay, kökendeki bir değer ya da davranışla bağlantılı hale getirildiğinde
meşruluk kazanmış olmaktadır. Meşruluk kazanmak ve yeni bir şeyi meşrulaştırma çabaları,
tarih düşüncesinin oluşmasında etkili olmuştur.
Kimlik: İnsan olmanın şartlarından bir tanesi de bir kimliğe sahip olmaktır.
Kimlik, bireyleri ve toplumları başkalarından ayıran, bireyi ve toplumu kendisi yapan
unsurdur. Kimliklilik, toplumun geçmişte yapıp etmelerini değerlendirme tarzıyla oluşan
bilinç ya da kendilik bilinci durumudur. Kendilik bilinci, toplumun geçmişini, değerler,
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kurumlar ve geleneklerin anlatımlarında kendini göstermektedir. Tarih düşüncesinin
gelişmesinde de, kendilik bilinci etkili olmuştur. Bilincin en önemli özelliği, bilmek,
özellikle de kendini bilmek noktasında toplanmaktadır. Kendini bilmek, büyük ölçüde,
değerleri, kurumları ve gelenekleri tarihsellikleri çerçevesinde tanımak olduğundan, tarih,
öncelikle, kendini bilme sorunu şeklinde ortaya çıkar.
Kendini bilmek ifadesi, dört farklı anlamda kullanılmaktadır: 1- Ahlâk çerçevesinde,
ölçülü olmak, 2- Aklın nasıl çalıştığı ve nasıl bilgi ürettiği üzerinde durmak. 3- Kendilik
bilinci çerçevesinde kültürü ya da toplumu bilmek 4- Genel olarak insanı tanımak,
anlamlarına gelmektedir. Aklın çalışma tarzı ve bilginin üretim tarzı buradaki konularla
ilişkili olmadığından, üzerinde durulmamaktadır. Kendini bilmenin diğer anlamları, doğrudan
ya da dolaylı olarak tarihle ilişkilidirler.
Ölçülü olmak, ahlâkî bir kural olarak, hem bireye hem de topluma zarar
vereceğinden, bireyin aşırı davranışlardan sakınması gerektiğini vurgular. Ölçüyü belirleyen
değerler, gelenekler tarafından belirlenmektedir. Ayrıca gelenek, tarihselliği kendinde
barındırdığından, tarih düşüncesiyle yakın ilişki içindedir.
Kendilik bilinci, kişinin ne olduğu, neler yaptığı ve hangi amaçlar doğrultusunda
çalıştığıyla doğrudan ilgilidir. Ancak kişinin kendilik bilincine varabilmesi için, içine
doğduğu dolayısıyla kendisine yüklenilen kültürel değerlerle hesaplaşması gerekir.
Hesaplaşma sürecinde, kendini hangi değerlerle ifade edeceğine karar verir. Böylelikle kişi,
kendilik bilincini oluştururken, kültürü dolayısıyla da toplumu daha iyi tanımış olur.
Toplumsal değişimler, değişim şartları, değişimin sonuçları, kültürün yapısı hakkındaki
bilgilerle anlaşılabilir. Yaşadığımız kültür hakkında yeterli bilgiye sahip değilsek, toplumu
anlamakta güçlük çekeriz ya da hiç anlayamayız. Bir kültürü tanımak, onu tarihi seyri
içinde kavramak ve yönlendiren değerleri göz önüne almakla mümkündür. Kültür, tarihi bir
oluş olduğundan, onu kavramak da tarihi üzerine yoğunlaşmak anlamına gelir.
İnsanlık, hem birey hem de toplum insanlık kavramı altında yer alırlar. Birey
olarak kendini bilmek de toplum olarak kültürü tanımak da insanı tanımada araç rolü
oynarlar. İnsanın genel özellikleri ve değerlerinin temellendirilmesinde birey ve toplumdan
hareket edilir. İnsanlık bir bütün olarak ele alınsa da, onun hakkında çalışırken tarihi
süreç içersinde toplumların ürettikleri değerler temel hareket noktası olmaktadır. Kültürü
bilmenin vazgeçilemez aşamalarından biri, kültürün ilişkide olduğu diğer toplumlarla
bağlantılarını kurmaktır. Başka kültürlerle karşılaştırmalar yaparak, kişi, kendi kültürü
konusunda güvenilir bilgilere ulaşabilir. Birey için kendi kültürünü tanımak ne kadar
gerekliyse, başka kültürlerden haberdar olmak o kadar önemlidir. Böylelikle insanlık
hakkında daha geniş bilgiler elde edilir.
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Sorunları Kavrama Aracı Olarak Tarih: Bilgi kaynağı olarak tarih, yukarıda
saydığımız özellikler yanında her türden soru ya da sorunun anlaşılmasında ve
araştırılmasında en önemli görevi üstlenir. Soru ya da sorunun yapısı, ilkece geçmişi
içermektedir. Yani sorunun kaynakları, ortaya çıkışı ve gelişimi süreç içinde olur. Herhangi
bir araştırmacı, bir sorun üzerinde çalışmaya başladığında, öncelikle sorunun ne türden
özellikler gösterdiği, sorunu ortaya çıkaran unsurların neler olduğu, sorunun ilk ortaya
çıktığı yer ve zaman, sorun üzerinde üretilen düşünceleri ve bu düşüncelerin sorunu hangi
aşamaya getirdiğini tespit etmesi gerekir. Bu faaliyet, büyük ölçüde sorunun tarihi üzerinde
çalışma anlamına gelir. Sorunla ilk karşılaşıldığında, konuya ilişkin, hafızada ne türden
verilerin olduğunun tespiti, araştırmanın ilk aşamasıdır. Soruna ilişkin malzemeleri
düzenledikten sonra, yeni malzemeler derlemek için, bu sorunu ele alan düşünürlere bakmak
ya da konuya ilişkin çalışmaları okumak gerekmektedir. Yeterli malzeme derledikten sonra,
sorun hakkında düşünceler ifade edilmeye başlanır. Bu süreç içinde, her aşamada eleştirel
bir tavır, düşünme sisteminin yöntemi olarak iş başındadır.
Toplumsal sorunların ele alınışında ve çözümlenişinde, sorunun tarihi boyutu belirgin
şekilde öne çıkar. Toplumsal sorunlar, genellikle, bir kurumun adı altında –eğitim sorunu,
iktisadi sorunlar, üniversite sorunu, enerji sorunu, siyasi sorunlar gibi- ifade edilirler.
Toplumsal sorunların çözümünü iyi yapabilmek için, ilgili kurumun yapısını ve sorunun
boyutunu açık bir şekilde ortaya koymak gerekir. Hem kurumun yapısı hem sorunun
boyutlarını anlamak tarih araştırması yapmayı gerektirmektedir. Sorunun, kurumun yapısına
mı yoksa görev alanına ilişkin mi olduğu belirlenmelidir. Sorun kurumun yapısına ilişkinse:
Kurum oluşturulurken ne türden ilkelerden hareket edilmiştir? İlkelere tam olarak uyulmuş
mudur? Kurum oluşturulurken, toplumsal ihtiyaçlar ve toplumun değer yargıları ne kadar
etkin olmuştur? Kurumun sorumluluk alanındaki başarıları ve başarısızlıkları nelerdir?
Başarısızlıkları dayandığı ilkeden mi yoksa kurumun işletiş tarzından mı kaynaklanmaktadır?
Diğer ülkelerde aynı kurumun durumu nedir? Bu ve benzeri sorular, kurumun yapısını
ortaya koymak için göz önünde bulundurulması gerekenlerdir. Sorulardan anlaşıldığı gibi,
büyük ölçüde kurumun geçmişi araştırma konusu yapılmaktadır. Sorun kurumun görev
alanına ilişkinse şu sorular öne çıkmaktadır: Sorunun ortaya çıkma nedenleri nelerdir?
Nedenlerin yapısı nasıldır ve kaynakları nelerdir? Sorunun boyutu nedir? Sorun hakkında ne
türden düşünceler geliştirilmiştir? Çözüme ilişkin düşüncelerin uygulanabilirlikleri nedir?
Benzer sorunlara ilişkin ne türden çözümler geliştirilmiş? Genellikle sorunun geçmişine
yönelmiş bu soruların gerektirdiği cevaplar derlendikten sonra sorun hakkında bir çözüm
önerisinde bulunulur.
Sorun hakkında yukarıda sıralanan sorular bağlamında araştırmalar yapmadan çözüm
önermek sorunu büyütmekten başka bir işe yaramaz. Önerilen çözüm, başka toplumlarda
başarılı bir şekilde uygulansa bile diğer bir toplumda aynı başarıyı gösterme olasılığı çok
düşüktür. Başka toplumlardan, toplumsal sorunlar için sürekli çözüm ithal etmenin nedeni,
ithal eden toplumun, kendi sorunları hakkında çözüm üretme bilincine ve becerisine
yeterince sahip olamamasıdır.
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Köken, meşrulaştırma, kimlik ve sorunları kavrama bağlamlarında ortaya çıkan
resim, tarih düşüncesinin zeminini oluşturmaktadırlar. Tarih terimine yüklenilen anlamlar
tarih düşüncesi çerçevesinde çok daha iyi anlaşılmaktadır.
1.3. Tarih Düşüncesinin Temel Alanları:
Tarih düşüncesi, insanlık tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçmiştir. Geçirilen
aşamalar köken efsaneleri, tarihçilik (geleneksel ve modern), tarih felsefesi ve tarih
metafiziği şeklinde sıralanabilir. Her aşamada da sorun aynıdır; insanın kökeni ve geçmişini
temellendirerek ona anlamlı bir bütünlük kazandırmaktır. Bununla birlikte, aşamaların her
birinde önemli tarz farklılıklarıyla ortak konular incelenmişlerdir. Tarihçilik, tarih
felsefesi ve tarih metafiziği sonraki bölümlerde
üzerlerinde durulacak
konular
arasındadırlar. Köken efsanelerinin tarihle ilişkisi hakkında kaynakçada kimliği yer alan
Evren Tasavvuru adlı kitaba bakılabilir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

İnsanlığın sorunlarını çözmek için nasıl bir tarih anlayışına ihtiyaç vardır?
Toplumların biçimlenmesinde tarihçilik nasıl kullanılmaktadır?
Tarihsel kimlik ile toplumsal kimlik arasındaki ortaklıklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Tarihin yapısı ve taşıdığı anlamlar tarih düşüncesi ifadesi altında açıklandı.
Varoluşun tarihsel bağlamda nasıl gerçekleştiği üzerinde duruldu.
Tarihsellikle insan olmak arasındaki sıkı bağlar değerlendirildi.
Tarih düşüncesinde kökenin taşıdığı önem vurgulandı ve tarihsel süreçteki etkisi
hakkında bilgi verildi.
Meşrulaştırma ile tarih arasındaki ilişkiler sergilendi.
Kimlik ile tarih arasında bağlar anlatıldı.
Kendilik bilincinin ne anlama geldiği açıklandı.
Kendini bilmenin özellikleri üzerinde duruldu.
Tarihin toplumsal sorunların çözümünde nasıl kullanıldığı belirtildi.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi insanın
sahiptir?

abcde-

varoluşunu

açıklamada

öncelikli bir

konuma

Köken
Varoluş
Gelecek kaygısı
Siyasi düzen
İbadet şekilleri

2- İnsanı bütünlüklü bir şekilde açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
abcde-

Nedensellik
Özgürlük
Varoluş
Erdemler
iktisat

3- Sorun çözme yöntemi neden tarihin açıklanmasında kullanılmaktadır?
abcde-

Tarih en üstün bilim olduğu için.
Sorun çözme bilinci zamanın üç boyutuna göre çalışmaktadır
Tarih her türden sorunu içerdiğinden
Sorunların çözümü sorunların ortaya çıkış süreçlerini bilmeyi gerektirmektedir.
Tarih sorun çözme yöntemlerine sahip olduğu için

4- Meşrulaştırılmamış düşünceler ve eylemler toplumda nasıl karşılanmaktadırlar?

abcde-

Hemen ortadan kaldırılır.
Gizli yapılır.
Hemen benimsenir ve yaygınlaştırılır.
Okullarda ders konusu yapılır
Yadırganır ve yasaklanması istenir.
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5- İnsanın evrendeki konumunu açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Siyaset
Evren Tasavvuru
Doğa
Antropoloji
Hukuk

6- Aşağıdakilerden hangisi tarih düşüncesinin temel alanlarından biridir?

abcde-

Nedensellik
Fizik
Tarihçilik
Din
Siyaset

7- “Kendini bil” ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilmektedir?

abcde-

Ölçülülük
Aşırılık
Tutumluluk
Meraklılık
Hayret

8- Kimliği ifade temek için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaktadır?

abcde-

Yurt
Şehir
Kabile
Kendini bilmek
Araştırma yapmak

9- Ölçülülük terimi metinde hangi bağlamda kullanılmıştır?

a- Ağırlık bağlamında
b- Kendini bilmek
c- Orta yolda gitmek
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d- Ortalamaları tutturmak
e- Matematiksel bağlamda
10- Kimliğin dayandırıldığı en temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Tarih
İnsanlık
Ad
Toplum
Meslek

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)b, 6)c, 7)a, 8) d, 9)b, 10)b
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2. GELENEKSEL TARİHÇİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Geleneksel tarih anlayışının dayandığı ilkeleri.
2.1. Giriş Perslerin tarih anlayışında görülen temel ilkeyi
2.2. Yahudi tarih anlayışının dayandığı ilke
2.3. Hıristiyan tarih anlayışının temel özelliklerini
2.4. İslam tarih anlayışının hangi ilkeler üzerinde geliştirildiğini
Sıralanan bu başlıklar altında verilenler geleneksel tarihçiliğin nasıl bir yapıya sahip olduğunu
ortaya koymaktadır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ahlakla tarih arasında nasıl bir ilişki kurulmaktadır?
Din tarihi açıklamada nasıl kullanılmaktadır?
İnsanın tarihteki rolü nasıl belirlenmektedir?
Tarih bilgisinin doğrulu konusunda nasıl bir yaklaşım sergilenmektedir?
Modern tarihçilikle geleneksel tarihçilik arasında ne türden farklar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Geleneksel tarihçilik

Tarihçiliğin
öğretilmektedir.

Geleneksel tarihçilik

Modern tarihçiliğin getirdiği Okumak, merak
etmek,
yenilikler
kolay sorgulamak, tartışmak ve
anlaşılmaktadır.
araştırmak.

Geleneksel tarihçilik

Tarih felsefesinin
baş Okumak, merak
etmek,
sorunlarından biri olan tarih sorgulamak, tartışmak ve
bilgisi anlayışının önemli araştırmak.
örneklerinden biri ortaya
konmaktadır.

tarihi Okumak, merak
etmek,
sorgulamak, tartışmak ve
araştırmak.
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Anahtar Kavramlar
Ahlak

Din

Tarih

Bilgi

Gaye
Hükümdar

Yaratma
Başrol

insan
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Giriş
Geleneksel tarihçilik1 deyimi, modern tarihçiliğin dışında kalan tarih anlayışı
bağlamında kullanılmaktadır. Çok uzun bir süreyi ve çok geniş bir alanı kapsayan geleneksel
tarihçilik, belirleyici olan nitelikleriyle anlam bütünlüğü oluşturmaktadır. Dipnotta verilen
çalışmalarda geleneksel tarihçiliğin çeşitli özellikleri, eskiçağ medeniyetleri üzerinden
incelendiğinden, burada, Pers, Yahudi, Yunan, Roma, Hıristiyan ve İslam medeniyetlerinde
yapılan tarihçilik kısaca tanıtılmakta ve onların özelliklerinden hareketle geleneksel tarihçilik
değerlendirilmektedir.

Tarih düşüncesi, evren tasavvuruyla oluşturulan kendilik bilincinin tarihsel sürecini
konu edinmektedir. Tarih düşüncesinin bir bölümü olarak tarihçilik, genellikle bir toplumun
önem verdiği olayların yazıya geçirilmesidir. Yazıyı keşfeden Sümerlilerden bu yana olaylar
yazıya geçirilerek tarihçilik geliştirilmektedir. Tarihçiliğin seyrinde, tarih konuları
çeşitlenmiş ve konuların anlatılış tarzları dönüşmüş olmakla birlikte, yüklenilen anlamlar
fazla değişmemiştir. Bu derste geleneksel tarihçilik, sonraki derste de modern tarihçilik
üzerinde durulmaktadır.

Geleneksel tarihçilik bilgelik temelinde kurulmuş evren tasavvuru çerçevesinde genel
olarak insanın geçmişinin anlatılmasıdır. Bilgeliğin genel ilkesi hakikatin Tanrı ya da
tanrısal bir güç tarafından verildiğidir. Hakikatin verilmesi durumu, insana hakikati öğrenme
ve ona göre yaşama sorumluluğu yüklemektedir. Bilgelik temelli öğrenme ve uygulama
ahlaklılık çerçevesinde gerçekleşmelidir. Köken anlayışı gereği ilk atadan gelen bilgilere
göre yaşamak, ahlaklılık ilkeleri doğrultusunda gelenekleri sürdürmektir. Bu bağlamda
yazıya geçirilenler kutsal kişilerin, adil hükümdarların ve kahramanların yaptıkları işlerdir.

Köken efsanelerinde dile getirilen kutsal tarih, kutsal kişiler, hükümdarlar ve
kahramanların yaptıkları işlerin anlatımıyla birleştirilerek dönüştürülmektedir. Tanrı ve ilk
atanın gerçekleştirdiği olaylara hükümdarların ve bilgelerin yaşadıkları olaylar da
eklenmektedir. Böylelikle yaratılış ve kuruluş dönemi süreci de içerecek şekilde
dönüştürülmektedir. Çünkü kökende gerçekleştirilenler süreç olarak verilmemekte özel
bir dönem olarak anlatılmaktadır. Tarihçiliğin kendini gösterdiği nokta, olayların süreç
içerisinde anlatılmasıdır. Dolaysıyla tarihçilik köken anlatımından çıkıp kişilerin yapıp
ettiklerinin anlatılmasıyla gerçekleşmektedir. Sümerlerde anlatılan ve ilk tarihçilik örneği
Geleneksel Tarihçiliğin genel özelliklerini daha iyi görebilmek için Evren Tasavvuru adlı kitabımın
Tarih Düşüncesi başlıklı bölümüne bakılabilir. Ayrıca geleneksel tarihçiliğin bir örneği olarak İslam
Tarihçiliği hakkında ayrıntılı çalışmalar, Türk Düşüncesi 1 Kökenler adlı kitabımın İslam Tarih Düşüncesi
ile Osmanlı tarihçiliğini konu alan Tarih Düşüncesinin Seyri ve Özellikleri başlıklı bölümlerde incelenebilir.
1
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olarak sunulan konu, iki şehir devleti arasındaki savaş ve yaptıkları anlaşmadır (Kramer
1990, 30). Benzer şekilde, kutsal tarihin merkezini oluşturan yaratma ve kuruluşun
devamında bilgelerin, peygamberlerin ve rahiplerin ermişliklerini ve olağanüstü kişiliklerini
sergilemek de siyasi tarihçiliğin yanında dini tarihçiliğin biçimlenmesini sağlamıştır.

Geleneksel tarihçilikte, modern tarihçilikte yapıldığı gibi bir konunun bütünü
düzenli bir şekilde anlatılmamaktadır. Anlatılan şey, bir hükümdarın ne kadar önemli ve
iyi işler yaptığıdır. Ya da bir bilgenin sahip olduğu üstünlüklerdir. Olaylar, insanın nasıl
yaratıldığıyla başlayıp, Tanrı’nın o kişiye ne türden görevler yüklediğiyle devam etmekte
ve kişinin erdemlerini sıralamakla tamamlanmaktadır. Tarihçi, sahip olduğu evren
tasavvurunu ve tarih düşüncesini açıklamaya gerek duymadan kişilerin yaşadıkları
olaylara yer vermektedir. Ancak anlatılan olayın anlaşılması, evren tasavvuru ve tarih
düşüncesi çerçevesinde mümkün olmaktadır. Başka bir deyişle anlatılan kişisel olaylar
köken anlayışı çerçevesinde değer kazanmaktadır. Olayları kökene sıkı sıkıya bağlamak
efsane temelli sözlü tarihte içkin bir durumken yazılı tarihçilikle birlikte ilkelerin belirlediği
çerçeveler içinde olayların gerçekleştiği anlatılmaktadır.

Bilgelik temelli anlayışta, kökene bağlılık esas olduğundan değişme, bozulma olarak
yorumlanmıştır. Tarihçilikte, olayların birbirleriyle ilişkilerini nedensellik çerçevesinde
araştırmak yerine olayların kökene bağlılığını göstermek tercih edilmiştir. Çeşitli tarihsel
süreçlerin ancak gelişmeyle açıklanabileceği üzerinde yeterince durulmamıştır. Tarihçilik,
ağırlıklı olarak, olaylar ya da olay öbeklerini bildirmekle sınırlı kalmıştır. Anlatılan olayların
nedenleri üzerinde durulmakla birlikte, nedensellik bağlarını genişleterek farklı tür
olaylarla ilişkilendirmek çok zayıf kalmıştır. Aristoteles’in (Poetika 1963, 1451 b, böl. 9),
tarihçilerin tek olayları anlattıklarını söylemesinin nedeni de budur.

Geleneksel tarihçiliğin temel niteliklerinden biri de kendisinden ders alınacak
eylemleri konu edinmektir. Tarihçilik geçmişin bir haritasını yapmak değil de insanların
davranışlarını düzetmeleri için örnek alacakları ahlaki modeller olarak kurulmak
istenmektedir. Olaylar anlatılırken olayın gerçekleşme sürecinin doğru verilip verilmemesi
çok önemsenmemektedir. Duyduğu ya da okuduğu bir haberin doğruluğunu sorgulamadan
kayıtlara geçirmeyi tercih etmişlerdir. Başka bir deyişle, habere konu olan olayın
doğruluğundan çok, olayı okuyanların ondan nasıl etkilenecekleri daha fazla
önemsenmiştir. Olaya ilişkin bilgilerin doğruluğu yerine eylemin ahlaki açıdan doğru olup
olmadığını sergilemek
amaç edinilmiştir. Aşağıda, geleneksel tarihçiliğin Perslerde,
Yahudilerde, Hıristiyanlarda ve Müslümanlarda nasıl anlaşıldığı kısaca anlatılmaktadır.
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2.1. Pers Tarihçiliği
Eskiçağın önemli medeniyetlerinden olan Perslerin, “kendilerine ait belli bir kanuna
uygun olarak yaşadıkları eski olayların kaydını tuttukları” kaydedilmektedir. Perslerin tarih
hakkındaki düşünüş tarzlarına dair eldeki tek kanıt kitabelerdir (Momigliano 2011, 19).
Behistun sütunundaki kitabedeki düşünceler, olgulara dayanan, rahatça anlaşılan, mucizevi
müdahaleden arınmış bir anlatım sergiler (Momigliano 2011, 19-20). Yazıdaki bakış açısı,
aristokratiktir. Darius’un bedensel ve ahlaki üstünlüğü vurgulanmakta, düşmanlarının yalan
olduğu onunsa gerçek olduğu belirtilmektedir. Satrapların sadakati onun temel kaygısıdır.
Kral merkezli bir toplum, güçlü bir aristokrat bakış açısı, sadakate verilen önem ve buna denk
düşen ihtiras ve entrikalara dayalı şiddet bariz bir şekilde verilmektedir (Momigliano
2011, 20). Kutsanmış kral ve onun eylemleri tarihçiliğin belirgin konusu olarak sergilendiği
söylenebilir.

2.2. Yahudi Tarihçiliği
Yahudiler, hakikati temsil eden Tanrı’nın kendi varlığını gösterdiği olayların
hakikate uygun bir kaydını tutmayı amaçlamışlardır. Olayları aktarmak ve geçmişi
hatırlamak dini bir görev olarak algılanmıştır. Yahudiler açısından tarih bilgisinin
güvenilirliği, tarih yazıcılarının olayları hakikate uygun biçimde aktardıklarına inancına ve
Tanrı’nın nihai hakikat oluşuna dayanmaktadır (Momigliano 2011, 31). Kitab-ı Mukaddes’e
inanan Yahudiler için tarihle din aynı şeydir (Momigliano 2011, 32). Bu yaklaşım tarzı
tarihçiliğin Yahudiler arasında zayıflamasına neden olmuştur. Yahudiliğin dört başı mamur
bir din haline gelişi, tarihdışı, ezeli ve ebedi bir şey olarak Yasa’nın, yani Kitab-ı
Mukaddes’in ortaya çıkışına yol açmıştır. Kitab-ı Mukaddes, öncesiz ve sonrasızdır. Ezeli ve
ebedi olanla gündelik ilişki tarihsel açıklamalara ihtiyaç duymaz Gece ve gündüz yasayı
düşünen birine tarihin açıklayabileceği hiçbir şey olmadığı gibi ifşa edebileceği pek bir
şey de yoktur (Momigliano 2011, 34). Bu tutum hakikatin süreçte değil kökende olduğu
gerçeğini göstermenin bir yoludur. Kutsal kitap Yahudiler için ideal bir model sunduğundan
tarihçiliğin araştıracağı bir şey kalmamaktadır. Ancak tarihçilikten beklenilen başlıca görevler
kutsal kitap tarafından yerine getirilmektedir.

2.3. Hıristiyan Tarihçiliği
Hıristiyan Tarihçiliği, Yahudi tarih anlayışında ortaya çıkan ilkeler çerçevesinde
gelişmiştir. Ayrıca Yunan ve Roma tarihçiliklerinin de etkileri belirgindir. Kitab-ı
Mukaddes’te yer alan tarihle dinin aynı şey olduğu düşüncesi, İncil’ler aracılığıyla
Hıristiyan medeniyetinin de unsurlarından biri olmuştur (Momigliano 2011, 32).
Dolayısıyla Hıristiyan tarih düşüncesinin ilkeleri kutsal kitap tarafından belirlenmekte ve
Tanrı en etkin oyuncu olarak yerini almaktadır. Hıristiyan tarih yazıcılarının benimsedikleri
yazma yöntemlerinin çeşitliliğinde masal anlatma veya masal dinlemekten duyulan
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dünyadaki genel geçer hoşnutluk etkilidir (Bloch 1995, 90). Yunan ve Roma tarih
yazıcılığının can sıkıcı iki mirası olan, süslü yazmak ve kahramanlık olaylarına
yaslanmak, ortaçağ yazarlarının da tarzları arasındadırlar (Bloch 1995, 91). Evrensel tarihler
veya adına böyle denilenler, ulus tarihleri, kilise tarihlerinin yanında basit haberlerin yıllar
itibarıyla toplandığı kitaplardır. Geçmiş üstüne bu kadar istekle odaklanan feodal dönem,
geçmiş hakkında, gerçeklerden çok, düşsel tasvirlere sahiptir (Bloch 1995, 90).

Hıristiyan düşüncesi üzerinde yoğun çalışmalar yapan E. Gilson’a göre Hıristiyan
tarih anlayışının özellikleri şöyle sıralanabilir: 1- Hıristiyanlık gayeli bir tarih anlayışı
getirmiştir. Doğayı ve doğanın bir parçası olan insanı, doğaüstü bir gayeye doğru
yönlendiren Hıristiyanlık, mevcut tarihi bakış açısını, hatta tarih kavramını da zorunlu olarak
değiştirmiştir (Gilson 2003, 439). Hıristiyanlık, insanın gayesini, dünyevî hayatın ötesinde
belirlemiştir. Ayrıca yaratıcı Tanrı’nın, hiçbir şeyin kendi inayetinin çizmiş olduğu alan
dışına çıkmasına izin vermediğini kabul etmiştir. Bu kabulden hareketle, Hıristiyanlık,
hem bireysel hayatın hem de toplumsal hayatın, aşkın bir gayeye uygun düzenlendiğini
kabul etmiştir. Böyle bir düzenin olması için gerekli olan ilk şart, olayların zaman
içinde düzenli bir şekilde vuku bulmasıdır. Dolayısıyla bir zaman anlayışına ihtiyaç
duyulmuş ve oluşturulmuştur (Gilson 2003, 441-442). 2- İnsan sadece hatırlama
yeteneğiyle, dünyayı ve kendini beraberinde sürükleyen oluştan kısmen kurtarmıştır.
Tanrı’nın ezeli ve ebedi oluşu ile varlıkların geçiciliği arasındaki insan, İsa Peygamber
aracılığıyla bir köprü kurarak ebediliği elde etmenin yolunu göstermiştir (Gilson 2003,
442-443). İlk günah ve kurtuluş aracı olan İsa Peygamber, sürekli hatırlanması gereken
unsurlar olarak Hıristiyan hafızasının temel taşları olmuştur. 3- Hıristiyan düşüncesi,
yalnızca her şeyin değişeceğinden haberdar olmakla kalmamış, bunun yanında, “an”ın
acıklı (trajik) karakterini de fark etmiştir. Çünkü sadece an gerçektir; düşüncenin, geçmişin
enkazından biriktirdiği hikayeler ve gelecek hakkındaki öngörüleri hepsi bir arada burada
“an”da yaşarlar. Dahası, bu geçmiş ve gelecek kavramı hemen burada yani “an”da inşa
edilir. Böylece geçmiş, sadece devam eden bir düşüncenin “an”ında ölümden kurtulur.
Ancak an, hem şimdide varolur, hem de yerleşeceği bir yer bulamadığı geleceğe doğru
baskı yapar. İşte sonunda kesin bir kopuş, tarihi sona erdirir ve bir kaderi ebediyete
kadar başlatıp yerleştirir (Gilson 2003, 443). 4- Yunan düşüncesinde görülen döngüsel
hareket ve ebedi dönüş yerini süreklilik kavramına bırakmıştır. Gayenin olmadığı yerde,
gelişme sürecinin bir anlamı olmaz. Bu nedenle Aziz Augustinus ve Pascal gibi Hıristiyan
düşünürler, hayatı tek bir insanın hayatına benzeyen insanlığı, Adem’den dünyanın sonuna
kadar devam edecek olan her biri artarda gelen aşamalarda düzenli bir şekilde büyüyüp
geliştiğini ve buna paralel olarak doğa ve doğa üstüne dair bilgisinin arttığını ve bunun,
geleceğin en görkemli günleri olan onun olgunluk çağına kadar devam edeceğine
inanmışlardır (Gilson 2003, 445-446). 5- Hıristiyan düşüncesine göre, insanlık tarihi, sürekli
devam eden bir çöküşün hikayesi değildir; tersine, insanlığın kolektif bir gelişme sürecinde
olduğunu benimser. Öte yandan, bu, belirsiz ve sınırsız olan bir sürecin tarihi değil,
mükemmel olan bir gayeye doğru yol alan düzenli olaylardan oluşmuş bir tarihtir (Gilson
2003, 446).
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Hıristiyan tarihçiler, kendilerini tarihin başlangıcı ve sonu konusunda çok iyi
bilgilendirilmiş kimseler olarak kabul ettiklerinden, diğer tarihçilerden kendilerini
ayırmışlardır. Onlara göre, insanlığın başlangıcı ve sonu gibi iki temel olgudan habersiz
olmak, Hıristiyan olmayan kimsenin tarihin anlamını kavramasını imkansızlaştırmaktadır.
Hatta Hıristiyan olmayanların bir tarihlerinin olup olmayacağı sorusu, olmayacağı yönünde
cevaplandırılmıştır. Kitab-ı Mukaddes‘de yaratılış kıssasına, Tanrı’nın Krallığının ilanına
inanan Hıristiyanlar, tarihin bütününün bir sentezini yapma imkanını bulmuşlardır (Gilson
2003, 447). Gilson’un değerlendirmelerine bakıldığında, gaye, önemli bir unsur olarak öne
çıkmaktadır. Gayenin temellendirilmesi, Tanrı ve İsa Peygamber çerçevesinde gerçekleşir.
Başlangıçta işlenen günahtan kurtulmanın yolu, dolayısıyla kurtuluş, peygamberin kendini
feda etmesiyle mümkün hale gelmektedir. Kurtuluşun tarih içinde gerçekleşmesi düşüncesi,
zamanı tarih düşüncesindeki temel unsur haline getirmektedir. Tarihin döngüsel değil de,
gaye yönünde doğru bir çizgi şeklinde ilerlediği düşüncesi, Hıristiyan tarih düşüncesinin en
önemli özellikleri arasındadır. Tarihteki gayeli ilerleme, Modern dönemde ortaya çıkacak
olan tarih metafiziklerinin temel modelini oluşturacaktır.

2.4. İslam Tarihçiliği
İslam tarihçiliği kuruldğu coğrafyada yer alan Pers, Yahudi, Yunan, Roma, ve
Hıristiyan tarihçiliklerin hepsinden etkilenmiş ve
geleneksel tarihçiliğin önemli
üyelerinden biri olmuştur. Tarihin faydasıyla ilgili ileri sürülen aşağıdaki görüş
geleneksel tarihçiliğin bir yanını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tarihçiliğin
faydaları hakkında düşünceler İslam tarihçiliğinin yapısı hakkında genel bir resim
vermektedir.
İlk İslam tarihçilerinden olan biri olan Mesudî (893- 957), tarih çalışmalarında,
yeryüzü şekilleri, acayiplikler, denizler, körfezler, dağlar, nehirler, maden yatakları, su
kaynakları, ormanlar, adalar, küçük göller, büyük binalar ve kutsal yerler hakkında bilgiler
vermekte ve bunları sınıflamaktadır. İlk yaratılış, soyların kökeni, ülkelerin şekillenişi,
zamanın ve çağların geçmesiyle ilişkili coğrafi dönüşümleri, dönüşümlerin fiziki ve
astrolojik nedenlerini, iklimleri, mesafeler, halkların birbirlerinden ayrılışlarını, putperestlerin
özellikleri hakkında bilgiler vermektedir (Mesudî 2004, 19). Ahbar ül Mülük adlı kitabında,
geçmiş zamanda yaşayan krallar, tarihten silinen halklar, eski çağlar, farklı milletler,
farklı türler ve değişik dinlerden oraya buraya dağılan halklar, bunların düşünce yapıları,
filozoflarının görüşleri ve hükümdarlarıyla ilgili haberler aktarmaktadır. Bunların yanında,
Allah’ın inayetiyle feyizlenen peygamberler, imparatorlar, resuller konu edinilmektedir. Sonra
Muhammed Peygamber’in doğumu, aslı, Peygamber olması, hicreti, gazaları ve ölümü
anlatılmaktadır. Arkasından halifeler dönemi incelenerek kitabın yazıldığı 943 yılına kadar
tarihsel insanlık tarihi hakkında genel bir resim sunulmaktadır (Mesudî 2004, 19-20).
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İslam düşüncesinin önemli kişilerinden biri olan Taberi (839-923), Milletler ve
Hükümdarlar Tarihi adlı hacimli kitabını yazma nedenlerini şöyle dile getirmiştir: Kitabımda,
Rabbimizin mahlukları yaratmasından başlayarak: ilk önce O’nun nimet ve ihsanlarına
nail olan, bu bağışlarına şükreden ve haberleri bize erişen her devir peygamberlerinin,
hükümdarlarının ve geçen halifelerin tarihlerini anlatacağım (Taberi 1991/I, 5-6). Taberi,
mahlukların yaratılışından başlayarak, kendi dönemine kadar olan süreci esas itibariyle
peygamberler tarihi, daha genel olarak İran, İsrailoğulları, Araplar, Yunanlılar, Romalılar,
Hıristiyanlar, Müslümanları içeren insanlık tarihi olarak ortaya koymuştur. Kitabın ilk cildi,
kainatın ve Adem’in yaratılışı, Adem ile Havva’nın yeryüzüne inişleri ve ilk nesiller ve
peygamberlerle ilgilidir. İkinci cilt, Eyüp’ten başlayan peygamberler tarihi ve ilk İran
hükümdarlarını konu edinmektedir. Üçüncü cilt, İsrailoğulları, İran devleti, İskender ve Arap
kabilelerini içermektedir. Dördüncü cilt, Peygamber’in hayatı, Peygamberliğin verilişi,
peşinden gelen olaylar, hicret ve yapılan savaşlar hakkındadır. Beşinci ciltte, Peygamber’in
ölümüne kadar olan olaylar sıralanmıştır.

Mesudi ve Taberi’nin çalışmaları, evrenin yaratılışını da içeren insanlık tarihi biçimine
sahiptirler. Tarihten beklentilerin neler olduğunu İbnü’l Esir (1160-1232) dile getirmektedir.
İbnü’l Esir, biri dünyevi diğeri uhrevi olmak üzere tarihin faydalarını iki öbekte toplamıştır.
Tarihin dünyevi faydaları şunlardır: 1- İnsan ölümsüzlüğü sever ve yaşayanlar halkasında
bulunmak ister. Tarih kitaplarını okuyan bir kimse, geçmiş çağların insanlarıyla aynı asırda
bulunmuş gibi olur; bu kitaplardaki hadise ve haberleri öğrenen kişi de bu insanlarla
karşılaşmış gibi olur ve kendisini onların arasında bulur. 2- Hükümdarların emretme ve
menetme güçlerini doğru kullanmak için tarihi örnekleri bilmeleri gerekir. Gücün yanlış
kullanımlarının nasıl sonuçlar doğurduğunu ve gücün iyi kullanımı sonucu nasıl iyi bir resim
ortaya çıktığını öğrenmelidirler. Ayrıca hükümdarlar tarih okuyarak düşmanlarının
verecekleri zararları bertaraf edecek görüşleri de öğrenirler. 3- Tarih okumak tecrübeler
kazandırır. Kişi öğrendiği hadiselerden hareketle benzer başka olaylar hakkında tahminlerde
bulunabilir. Bu sayede akıl gelişir ve önder olma ehliyeti kazanılır. 4- İnsan sahip olduğu
tarih kültürüyle çeşitli meclis ve ihtifallerde bir şeyler anlatmak, nadir ve güzel şeyler
nakletmekle bir güzellik kazanır; hatta bütün yüzler kendisine çevrilir (İbnü’l Esir 1989/1,
6-7). Uhrevi faydalar da şöyle sıralanmıştır: 1- Akıllı ve zeki kimse, tarih kitapları
okuyarak dünyanın geçici ve sıkıntı verici olduğunu anlayarak ondan yüz çevirir ve ahiret
için hazırlığa yönelir. 2- Tarih okuyan kişi, bu sayede ahlakın güzelliklerinden olan sabır
ve dayanıklılığı huy haline getirir. Çünkü akıllı kişi, üstün bir peygamberin ve büyük
bir hükümdarın, hatta hiçbir beşerin dünyanın musibetlerinden kurtulmadığını görünce
onların başına gelen felaket ve musibetlerin kendi başına geleceğini de bilir (İbnü’l
Esir 1989/1, 7-8). İbnü’l Esir’in tarih anlayışının hangi temele oturduğuna bakıldığında,
İslam tarihçiliğinin hangi tür kaygılarla oluşturulduğu daha belirgin bir hale gelmektedir.
Kainat ile insanlığın tarihlerinin, hem dünya için hem de ahiret için ne anlama geldiği
göz önüne alındığında, tarihçiliğin niteliklerinin nasıl biçimlendiği de ortaya çıkmaktadır.
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İbnü’l Esir’in tarihin faydaları hakkında yaptığı bu ayrım, tarihçiliğin gelişim
seyrinde tartışılmıştır. Gibb, tartışmaları şöyle ele almaktadır: Kur’an’da bulunan tarihi
argümanlar, geniş fetihlerle kazınılan tabii gurur ve Arap kabileleri arasındaki düşmanlıklar,
söz konusu bilinci besleyen unsurlardır. Ancak dilbilimciler bir tarafa bırakılırsa, tarihi
nakilleri toplayanların hemen hepsinin ilahiyatçılar ve muhaddislerden (hadis toplayıcıları)
oluşması, tarih anlayışının bir başka boyutuna işaret eder. Söz konusu boyut tarihin
teolojik açıdan değerlendirilmesidir. Teolojik açıdan tarih, insanın yönetimi için ilahi bir
planın göstergesidir. İlk kuşakların tarihe bakışları, Hz. Muhammed’le son noktaya eren
peygamberler silsilesiyle sınırlandırılmış olsa da, bütün İslam tarih okulları ilahi planın
burada son bulmadığında ittifak etmişlerdir. Sünni öğretiye göre, yeryüzünde ilahi planın
devamı İslam toplumuna, Ümmetullaha bağlıdır. Bu yüzden İslam toplumunun tarihinin
incelenmesi, Kur’an ve Hadis’teki ilahi vahyin incelenmesinin zaruri bir ilavesidir. Üstelik
tarihsel süreklilik, Sünni dini-siyasi düşüncenin temellerinden birisidir. Şia içinse ilahi
idare, imamlar çizgisinde devam etmektedir (Gibb 1991, 132-133).

Hodgson’a göre Tarihin konusu, genelde şeriat eksenli düşünen kesimin dünya
görüşüyle belirlenmiştir. Bu kişilere göre, sırf bizatihi vahyin tarihi oluşu -belli dönemlerde
peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiş olması- ve ideal İslam hayatının yaşandığı
toplumun, tarihî bir toplum oluşu nedeniyle, tarihin çok iyi anlaşılması gerekmektedir.
Ulemanın tarih çalışması, iki vazgeçilemez tema ile başlamıştır: 1- Her şeyin üstünde bir
model olarak Peygamber’in hayatı 2- Medine toplumunun orijinal mütacanisliğinin yerini
almış hadis ravilerinin değerlendirilmesi. Ulemanın ilgi alanı kısa zamanda genişlemiştir
(Hodgson 1995, 311). Model ve genişleyen toplum arasındaki ilişkiyi belirleyen değerler,
tarihçilerin sürekli vurgu yaptıkları alanlar olmuştur.

Ahmet Arslan’a göre İslam tarihçiliğinin temel belirlenimleri, İslam medeniyetinin
oluşum sürecinde ortaya çıkan sorunlar çerçevesinde oluşmuştur. İslam, bütün Müslüman
toplumları ve onların bütün kurumlarını, hukuk sistemlerini, ahlâk ve değerlerinin
belirleyici temel çerçevesini çizme çabasındadır. Bu temel, sonraki bütün düşünsel, siyasi
değer dizilerinin ve diğerlerinin meşruluk kaynağı olarak kullanılmıştır. Peygamber’in
sözleri ve davranışları ile onun arkadaşları ve onları takip eden ilk neslin ve Peygamber
hakkında bilgi verenlerin hayat, davranış ve sözlerini bilmek istemişlerdir. Bunu da en doğru
şekilde yapma gerekliliğinin bilincinde olmuşlardır. Bu gerekliliğin tarih bilgisini nesnel bir
tabana oturtmayla mümkün olacağını düşünmüşlerdir (Arslan 1987, 59). İslam dünyasındaki
tartışmalar, tarih bilgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve tarihin daha iyi
araştırılması gerektiğini sergilemiştir.

İslam tarih anlayışında öne çıkarılan konular, geçmişi bilerek şimdi ve geleceği
yorumlamak, yönetmek için tarihi örnekleri göz önünde bulundurmak, aklı geliştirmek,
tarih bilgisiyle toplumda öne çıkmak, ahlakı güçlendirmek şeklinde sıralanabilir. Bunların
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yanında ve bunları da içerecek şekilde evren tasavvurunu oluşturan inanç sisteminin bir
parçası olarak yorumlanarak inancın bir parçası haline de getirilmiştir. Öte yandan tarihe
verilen önemden dolayı tarih bilgisinin güvenilirliğinin tartışılması açısından modern tarih
anlayışına çok yaklaşmıştır. Modern dönemde de görülecek olan medeniyetle tarih
anlayışı arasındaki iyi ilişkilerden biri, İslam medeniyetiyle tarih anlayışı arasında
sergilenmektedir.

*

Yukarıda çeşitli dönemlere ait ileri sürülen görüşler, geleneksel tarih anlayışının
genel çerçevesinin bilgelik ve tarih düşüncesi bağlamlarında şekillendiğini göstermektedir.
Bilgelikte, biri hakikatin verilmişliği diğeri ahlaklılık olmak üzere iki temel unsur öne
çıkmaktadır. Bu iki unsur, tarihin hangi amaçla ve nasıl araştırılacağını büyük ölçüde
belirlemektedir. Ayrıca tarihin nasıl bir yönde seyrettiği Tanrı tarafından belirlendiğine
dair inanç da geleneksel tarihçiliğin temel ilkeleri arasındadır. Tanrı’nın belirleyici
olması ve bilgeliğin iki unsuru, insanın bu dünyadaki varoluşunu açıkladığından tarihsel
sürecin nasıl geliştiğini de bildirmektedirler. Bu resim, insanı tarihin bir oyuncusu
olmaktan çok onda sergilenen kurallara göre yaşamak durumunda olan bir varlık olarak
tasvir etmektedir. Öte yandan, tarih denilen şeyin tümüyle insan için gerçekleştiği
düşünüldüğünde, insan tarihin merkezi olmaktadır.
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Uygulamalar

Aşağıda belirtilen uygulama sorularını bölümde
çalışınız.

anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
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Uygulama Soruları

Geleneksel tarihçilikle modern tarihçilik arasında hangi farklar vardır?
Felsefenin bilimlerle ilişkileri nasıl açıklanmalıdır?
Tarihin baş oyuncusunun Tanrı’nın olmasıyla insanın olması durumlarında hangi sonuçlar
ortaya çıkmaktadır?
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Bu bölümde Ne öğrendik?

Geleneksel tarih anlayışının hangi bağlamlarda kullanıldığını öğrendik.
Geleneksel tarih anlayışının dayandığı ilkeleri öğrendik.
Ahlaklılığın tarihçilikteki rolünü öğrendik.
Hıristiyan tarih anlayışının dayandığı ilkeleri gördük.
İslam tarih anlayışının tarihi nasıl yorumladığını tanıdık.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Tarih anlayışı ne anlama gelmektedir?

abcde-

Tarih okumak
Tarihi düşünmek
Tarihin nasıl seyrettiğini açıklamak
Tarihteki büyük insanları düşünmek
Milletleri tanımak

2-Bilgeliğin bilgi anlayışını aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

İnsanların bilgili oldukları
Hakikatin insanlara verildiği
İnsanların yanlış yapmadıkları
Bilginin doğuştan geldiğini
Dünyanın geçici olduğunu

3- Bilgi açısından yöntemin önemini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

Güvenilir bilgi elde etmenin yolu yöntemdir.
Matematik çalışmak yöntem için gereklidir.
Felsefe en gerekli bilgileri üretmektedir.
Araştırmacılar yönteme ihtiyaç duymazlar
Bilgi herkes tarafından üretildiğinden yöntemle ilgisi yoktur.

4- Gayelilik tarihte ne anlama gelmektedir?
a- İnsanların her eyleminin bir amaç için olduğunu açıklamaktadır.
b- Siyasi planları içermektedir.
c- Kişilerin planlarını içermektedir.
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d- Bilimsel gelişmeleri açıklamaktadır.
e- İnsanların bu dünyaya bir amaç için geldiğini bildirmektedir.
5- Geleneksel tarihçiliğin amacını aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

abcde-

İnsanların geçmişten ders almalarını sağlamak.
Siyasetçileri meşrulaştırmak.
Tarihsel gerçekliği açıklamak
Dünya sorunlarını çözmek
Tarihçileri meşrulaştırmak

6- Yahudiler’e göre tarihle aynı anlama gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir

abcde-

Siyaset
Ticaret
Din
Tapınak
Toprak

7- Hıristiyan inancına göre insanların kurtuluşunu aşağıdakilerden hangisi sağlamaktadır?

abcde-

Peygamberler
İsa peygamber
İbadetleri
Çalışmaları
Cemaatleşmeleri

8- Taberi tarihini neyle başlattığını bildirmektedir?

abcde-

Ademin yaratılmasıyla
Cennetin yaratılmasıyla
Muhammed Peygamberin doğumuyla
Mahlukların yaratılmasıyla
Yıldızların yaratılmasıyla

9- Geleneksel tarihçilik anlayışına göre bu dünyada insanlığı nasıl bir son beklemektedir?

a- Gelişme
b- İyileşme
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c- Belirsiz
d- Değişiklik olmayacak
e- Çöküş
10- Tarihçiliği başlatan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Geçmiş merakı
Birbirlerine güvenmeme
Yazının keşfi ve kullanımı
Devletin kuruluşu
Tapınağın kuruluşu

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)a, 4)e, 5)a, 6)c, 7)b, 8)d, 9)e, 10)c.
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3. MODERN TARİHÇİLİĞİN GELİŞİMİ

42

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

Rönesans
Reform
Aydınlanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hangi sorunlar tarih

düşüncesinin içeriğinin değişmesine neden olmuştur?

Hıristiyan tarihçililiği ile modern tarihçilik arasında ne tür ilişkiler vardır?
Aydınlanma döneminin temel özelliklerinden olan sömürgecilik ile tarih düşüncesi arasında
nasıl ilişkiler vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarih felsefesinin gelişimi

Tarih felsefesinin modern Okumak,
sorgulamak,
dönemde kuruluş sürecini tartışmak ve merak etmek
kavramak

Tarih felsefesinin gelişimi

Rönesans ve
Reform Okumak,
sorgulamak,
dönemlerinde yapılan tarih tartışmak ve merak etmek
açıklamalarını görmek

Tarih felsefesinin gelişimi

Aydınlanma
döneminde Okumak,
sorgulamak,
tarih
felsefesinin tartışmak ve merak etmek
biçimlenişini anlamak
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Anahtar Kavramlar
Rönesans
İnsan
Doğa
Yasalılık

Kilise

Tarih

Reform

Katolik

Protestan
Şeytan
Tarih yazıcılığı
Akıl
Sömürgeler

Yerli topluluklar
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Ahlak
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Giriş
Tarih Felsefesi 18. yüzyılda kurulan felsefe disiplini olmakla birlikte, modern
bağlamda tarih sorunlarının tartışmaları Rönesans döneminde başlamaktadır. Rönesans’tan
itibaren tarihçilik ve tarih bilgisi üzerine yapılan tartışmalar söz konusu disiplinin
temellerini oluşturmuştur. Kilisenin bölünmesi ve Protestanlığın kuruluşu olarak bilinen
Reform döneminde tarihçilik her iki kilisenin birbirlerini kötülemelerinin aracı haline
getirilmiştir. Katolik Kilisesi’nin tarihini araştırına Protestanlar onların yaptıkları hataları
bulup sergileyerek onları çok zor durumda bırakmışlardır. Aydınlanma döneminde tarih
bilgisinin özelliklerinin neler olduğu, insanlık tarihinin yapısı, kronoloji konusu derinlikli ve
geniş çaplı tartışılmıştır.
3.1. Rönesans
Rönesans modernliği hazırlayan dönemlerden biridir. P. Hazard’ın bildirdiğine
göre, Rönesans’ın hümanist tarih görüşü kültürel bir şokun ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Yunan medeniyetinin ürünleriyle Hıristiyanlık geleneği içinde karşı karşıya kalmak insanları
büyük ölçüde şaşırtmıştır. Bu bağlamda düşünürler, Eskiçağı nasıl anlayacağız,
yorumlayacağız ve nasıl çevireceğiz? sorunlarını tartışmışlardır. Dönemin tarihçileri, iki
medeniyetin (Yunan-Roma ve Hıristiyan) değer anlayışlarının farklılıkları nedeniyle değerler
sorunuyla yüz yüze gelmişlerdir. Şüpheciler, tarihi kibir ve yalanlarla dolu bir faaliyet
alanı olarak tanımlamış, Herodotos'u da "yalancıların babası", ilan etmiştir (Hazard 1973,
35). Yeniye olan bağlılık, eskileri değerden düşürmüş olması yanında, yazılan tarihlerin
yetersizliği de bunda etkili olmuştur. Geçmişe sırt çevrilmesinin nedenleri arasında, tarihin
istikrasızlığı, kavranmasının imkansızlığı ve daima aldatıcı görünmesi de gerekçeler olarak
öne çıkmıştır. Yeni tarihçiler, kralları, kraliçeleri, anlaşmaları, savaşları, imparatorlukları,
eyaletleri ve şehirleri, halkın ezberlemesi için, şiir tarzında yazmışlardır (Hazard 1973,
35). Tarihi, sanat olarak görenler, gerçeklerle pek fazla ilgilenmeyip, eldeki verileri etkili
bir şekilde düzenleyerek okuyucuya sunmanın daha iyi olduğunu, tarihi olayları doğru bir
şekilde araştırmak ve anlatmak yerine ebedi eserler ortaya koymak yolunu seçmişlerdir.
P. Smith’in bildirdiği gibi, Rönesans, Roma klasikleri etkisinde hümanist bir tarihçilik
doğurmuştur. Konu seçimleri üslupları gibi kendilerine özgüdür ve ilgi alanları siyaset ve
aristokrasiyle sınırlıdır. Tarihte, saray mensupları ve siyasi grupların yaptıkları, hükümet
içindeki entrikalar ve savaşların sonuçları, yöneticilerin erdemleri ve kusurları dışında,
kayda değer gördükleri az şey vardı. Halkın ne düşündüğü, ne hissettiği ve nelere
katlandığı onların ilgisi dışında kalıyordu. Bu dönem tarihçilerinin çoğunun sanat edebiyat,
bilim, hatta dinle fazla ilgileri yoktu (Smith 2001, 133).
Bu tartışmalar sürecinde, Rönesans’la birlikte tarih anlayışı, Batı düşüncesinde yeni
özellikler kazanmaya başlamıştır. Collingwood’un işaret ettiği gibi, tarihin genel planını a
priori belirlemek için bir temel sağlamış olan büyük teoloji ve felsefe sistemlerine eski ilgi
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kaybolmuştur. Eskiçağ düşünürlerine dayalı hümanist tarih anlayışına bağlı olarak, insan
eylemleri önemsenmiş ve insandan hareket ederek tarihe yaklaşımda yeni bir anlayış
oluşmuştur. İnsanın merkeze alınarak oluşturulan tarih düşüncesi, Yunan-Roma
düşüncesindeki insan anlayışından önemli ölçüde ayrılmıştır. Rönesans tarihçisi için insan,
Eskiçağ felsefesince resimlenen, zekasının işleyişiyle eylemlerini denetleyip kendi yazgısını
yaratan insan değil, Hıristiyan düşüncesince resimlenen, bir tutku ve itki yaratığı olan
insandı. Böylece tarih, insan doğasının zorunlu görünümleri sayılan, insan tutkularının tarihi
haline gelmiştir (Collingwood 1990, 72). Söz konusu dönem için tarih, ahlâk okulu,
yüksek mahkeme, iyi hükümdarlar için şeref sahnesi, kötüler için bir dar ağacı anlamlarını
kazanmıştır. Tarih, insan eylemlerinin manevi bir anatomisi olduğu için, insan karakteri
hakkında sezgiler oluşturulmuştur (Hazard 1973, 36). Bu anlayış, tarihi, insan araştırmalarının
merkezi haline getirmiştir. Gramer, retorik ve ahlâk felsefesi gibi diğer uğraşılar, tarih
konularının açıklanmasında yardımcı unsurlar olarak kullanılmışlardır (Kelley 1991, 218).
Rönesans döneminde ortaya çıkan tarih anlayışında Yunan-Roma değerlerini daha
iyi anlama çabaları içinde onların tarih anlayışları etkili olmuştur. Tarih bilgisinin
tümdengelim ile tümevarım şeklinde değerlendirilmesi ve bunların ne türden sonuçlar
doğurduğu üzerinde durulmuştur. Belgelerin, tarih düşüncesindeki önemi örnek olaylarla
gösterilmiştir. İlerleme anlayışı öne çıkarılmıştır. Tarih alanı, siyasi tarihten biraz daha
ayrılarak, farklı konuları da içermeye başlamıştır. Bütün bu özelliklerin sorun olarak
ortaya çıkması ve tartışılması, aydınlanma döneminde gelişen tarih anlayışının arka planını
oluşturmuştur. Rönesans, modernlikte etkili olacak düşüncelerin filizlendiği bir dönemdir.
En önemli özelliği Kilise’ye karşı eleştirel bir tavrın geliştirilmesidir. İnsan, Kilise ve dine
ilişkin görüşler Reform hareketinin tetikleyicileri arasında sayılırlar.

3.2. Reform
Avrupa tarih anlayışını biçimlenmesinde büyük rol oynayan Reform, Rönesans’ın
desteklediği bir vakıa olduğu gibi, ortaya çıkışında da Rönesans’a olan tepkinin de payı
olmuştur. Evangelist (İncil'i esas alanlar) reformcular, Rönesans hümanistlerinin arkasından
giderek Hıristiyan öğreti ve uygulamalarının kaynağını, Kilise tarihinin azizler dönemini,
Hıristiyanlığın "ilk" halini bulmak istemişlerdir (Kelley 1991, 311). Bu tartışmalar
çerçevesinde, tarih bilgisi, teolojik tartışmalara yönelmiştir (Barnes 1957, 121). 15.yüzyıl
hümanist geleneğinin etkisiyle papalık monarşisindeki bozulmayı temizlemek için yeni
Kilise kanunları yapmak gerektiği anlamında reform önermiştir. Bu kaygıyla, İsa'nın
ölümünden sonra başlayan bozulmanın trajik gelişiminin tarihini yazılmıştır. Çeşitli Protestan
düşünürler insanlık tarihinde ortaya çıkan erdemlerin, siyasi ve ahlâki alanda olduğunu kabul
etmişlerdir. Onların amacı, Avrupa’nın geçmişini yeni bir perspektifle yeniden oluşturmaktır.
Bu perspektif kurumsal değerlerdeki maneviyat üzerinde durduğu gibi, gelecekle ilgili
yargıların peygambervari öngörüleri, Ortaçağın son dönemindeki sapkın mezhepler ile on
altıncı yüzyıl reformu arasındaki ilişki ve şehitlik kadar teorik bağları işleyen bir anlayışı da
içermektedir (Kelley 1991, 311).
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Hümanist tarihçiler, insan düşüncesi ve eyleminden etkilenen çok büyük bir alan
olan dini tamamen göz ardı etmişlerdir. Bununla birlikte aynı dönemde yeni bir dal olan
kilise tarihçiliği ortaya çıkmıştır. Aslında o dönemde, önemli ama ihmal edilmiş olan din
fenomeninin akılcı yollarla açıklanmasına değil, dini uyuşmazlıklarda her iki tarafın diğerine
karşı kullanabileceği silahlara dönüştürebilecek malzemeye ihtiyaç duyulmuştur. Böylesine
pratik bir hedefin doğal sonucu olarak tarih, taraflı bir bakış açısıyla incelenmiş ve belli
bir amaca hizmet edecek şekilde yorumlanmıştır (Smith 2001, 136). P. Smith’in bildirdiğine
göre, Katolik ve Protestanların birbirine düşmanlıkları, Kilise tarihi yazanların görüş
alanlarını kısıtlamıştır. Bu tarihçiler öbeği, Hıristiyanlık dışındaki tüm dinlere olduğu
kadar, Hıristiyanlıktaki tüm mezhep ve tarikatlar ile septiklere karşı duydukları ortak nefret
de kilise tarihçiliğini daha da yoksullaştırmıştır. Ortodoks Hıristiyanlık ve Kitabı Mukaddes
dışındaki tüm diğer inançlar, “putperestlerin canavarca düzenleri” ve en kötü tabirle,
doğrudan şeytanın fikirleri olarak tanımlanmışlardır (Smith 2001, 137). Tarihin bu hırçın
yorumu, Reformculara büyük ölçüde Ortaçağdan miras kalmıştır. Protestan tarihçiler,
insanlık dramını, iplerin Tanrı’nın ve şeytanın elinde bulunduğu bir kukla gösterisi olarak
görmüşlerdir. Protestanlar, Papalık ve manastır gibi karşı oldukları kurumların Satanist
bir kökene dayandığını söyleyerek gerekli açıklamayı yaptıklarını düşünmüşlerdir. Gerçek,
peygamberler çağındaki kaynağından, zayıf ve belirsiz bir dizi tanıklıkla, tarih yazarının
dönemine zar zor ulaşabiliyordu. Bütün bunlara rağmen tarih yazımları ilerledikçe,
kaynaklara başvurmak ve kaynak incelemek, nesnelliğe yönelmek, belgeleri görmezlikten
gelmekten vazgeçmek gibi tutumlar geliştikçe, olumlu bir tarih tipi ortaya çıkmaya
başlamıştır (Smith 2001, 137).
Rönesans’la gelişen özgürce düşünme, eleştirme ve yazma hareketi, Reform
döneminde dinî konuların daha açık bir şekilde incelenmesine imkan sağlamıştır. Reformla
birlikte, dine karşı büyük tepki, tarihçilerin özgürlüğünü artırmış, dolaysıyla tarih
çalışmalarının serbestçe yapılmasını sağlamıştır (Barnes 1957, 121). Reform sürecinde ve
sonrasında tarihçiler, Rönesans’ın tarih anlayışında yer alan, geçmişin ideolojik kullanım
için araştırılması, ilkesini de kabul etmiştir. Tarih düşüncesi açısından, Katoliklerle
Protestanlar arasındaki benzerlik, bir mühürle balmumu arasındaki ya da fotoğrafla
negatifi arasındaki ilişki gibidir: Birinde bastırılmış olan öbüründe belirgin, birinde gölge
halinde olan öbüründe ışık halindedir. İkisinin de temelinde aynı seçilmiş halk, takdir-i
ilahi ve Şeytan’ın müdahalesi teorileri yer almıştır (Smith 2001, 247-248). Ancak asıl
farklılık, Protestanlığın sonraki yüzyıllarda başta İngiltere olmak üzere Protestan
toplumlarda sanayileşme, liberalleşme, bireyselleşmenin gerçekleşmesiyle ortaya çıkmıştır.
Sonraki gelişmelerin ardında, Reform sürecinde ortaya çıkan düşüncelerin etkisi büyüktür.

3.3. Aydınlanma
Aydınlanma, bir arayış, bir sorgulama ve kimlik belirleme olması nedeniyle tarih
anlayışı ve tarih yazımı açısından da önemli bir dönemdir. Rasyonalizmin etkisindeki
tarihçiler, tarihsel olayları en geniş boyutlarıyla sosyal, felsefi ve hümanist çerçevede
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incelemeyi amaç edindiklerinden (Barnes 1957, 151) tarih çalışmalarında köklü değişiklikler
meydana gelmiş ve modern dönemin tarih anlayışının temellerini oluşturmuşlardır.
Aydınlanma dönemi düşüncesinde ağırlık kazanan doğa ve bilim anlayışı, tarihin
süreç olma özelliğini neredeyse ortadan kaldırma noktasına getirmiştir. Çünkü, insan doğası
değişmez özelliklere sahipse, sürekli değişikliklerin gözlendiği tarih nasıl mümkün olacaktır?
Bu sorunun cevabı bir sonraki yüzyılda tarih metafiziklerinde verilecektir. Söz konusu
dönemde, Voltaire, tarih felsefesi deyimini ilk olarak kullanarak bu çalışma alanının isim
babası olmuştur. Vico, tarih felsefenin sorunlarını, özellikle tarih bilgisinin temellerini
ortaya koymuştur. Tarih felsefesinin kuruluşuna giden yol, tarih düşüncesindeki derinleşmeye
işaret etmektedir. Bununla birlikte, tarihe bakış açıları çeşitlidir. Bir yanda, mezhep
kavgalarının yarattığı ortamda, her mezhep kendi, görüşlerini kanıtlamak için tarihi verileri
yeniden düzenlerken, dini kronolojinin ayrıntılı bir hale getirildiği görülmektedir. Katolikler
ile Protestanların çatışmaları nedeniyle tarih araştırmaları hız kazanmıştır (Hazard 1973, 37).
Çünkü, her iki taraf da geçmişi kendi lehlerinde kanıt olarak göstermek istemiştir. Bu durum
geçmişe ait konuların daha iyi araştırılması ve araştırmalarda yeni teknikler ve yorumların
gündeme getirilmesi, tarihçilik açısından önemli kazançlardır. Diğer yanda, tarihin işe
yaramadığı, insanlar üzerinde yük olduğu düşüncesi ileri sürülmüştür. Bir yanda,
eleştiriyle, sorunlar hakkında derinleşirken, diğer yanda, belge kullanmaktan kaçarak,
yüzeysel yaklaşıma devam edilmiştir.
Barnes’a göre, 18. yüzyılda tarihçiler kilise ve devletin siyasi entrikalarını ötesine
geçerek, toplumu, ticareti, sanayiyi ve medeniyetleri enine boyuna incelemişlerdir (Barnes
1957, 149). Tarihsel nedenleri dini yorumdan kurtarmış ve doğal şartları da göz önünde
bulundurarak eserler ortaya koymuşlardır. Deist anlayış ve Newtoncu astrofizikten hareketle,
evreni ve toplumu genel mekanik teorisini çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda,
insanlık tarihindeki her şeyin neden etki ilişkisi sonucu ortaya çıktığı anlayışını
benimsemişlerdir. Doğanın da tarihte etkili olduğu gerçeğini gözardı etmemişlerdir (Barnes
1957, 149). Rasyonalist tarihçiler, düşüncenin tarihte etkili bir unsur olduğunu görerek,
düşünce tarihine özel bir ilgi göstermişlerdir (Barnes 1957, 150). İnsan zihninin bütün
dünyada aynı olduğunu, farklılıkların sosyal çevreden ve geleneklerden kaynaklandığına
işaret etmişlerdir. Montesquieu ve okulu, coğrafyadan hareketle topluma yaklaşırken,
Voltaire, iklim, yönetim ve din gibi üç önemli unsurun, insan zihni üzerindeki etkilerini
araştırmıştır. Rasyonalist
tarihçiler insan
aklının, doğa üstü unsurlar
karşısında
özgürleştiğine inanmış ve bu görüşü savunmuşlardır (Barnes 1957, 150).
Hazard’a göre, her şeyin eleştiri süzgecinden geçirildiği Aydınlanma döneminde,
tarih de payına düşeni almıştır. Rönesans’la gelişen, yeni olan şey önemlidir düşüncesi
doğrultusunda tarihe bakıldığında, tarihin övünülecek bir şeref değil, tahammül edilemez bir
yük olduğu ileri sürülmüştür (Hazard 1973, 24). İnsan zihninin derinliklerindeki tarih artık
kudretini kaybetmiştir. Bugünkü hadiselerin geçmişe bağlı olduğu fikri bile çok zayıflamıştır.
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Tarihe sırt çevrilmesinin nedeni, tarihin istikrarsız, kavranması imkansız ve daima aldatıcı
görünmesidir. Tarih bildiğini ve yorumladığını söyleyen kimselere itimat edilmez olmuş;
‘tarihçiler ya kendilerini ya da okuyucuyu aldatıyorlar’ düşüncesi yaygınlaşmıştır (Hazard
1973, 35). Bu anlayış çerçevesinde, Bayle, eskilere büyük ölçüde bağlı kalanları şiddetle
eleştirmiştir: ‘Yeter artık bıktık bu efsanecilerden! Bütün dünya yolundan saptı: Gözlerini
kırpmadan yalan söyleyen eskiler; eskilerin itibarıyla gözleri buğulanan yeniler’. Sert
eleştiriler hakikatin yeniden hakim olabileceğini düşüncesine dayandırılmıştır. Bayle’a göre,
düşünce cumhuriyetinin yasaları sert, ama güzeldir. Bu cumhuriyet son derece özgürlükçü,
bir devlettir. Orada tanınan yegane güç hakikatin ve aklın gücüdür. Aklın himayesinde,
insanlar nerede olursa olsun tarafsız bir mücadeleye girişirler. Hakikat için dostlar
birbirleriyle, babalar oğullarıyla kavgaya çağırılabilirler (Hazard 1973, 126). Tarih insan
karakteri hakkında sezgi kazandırır, çünkü o insan faaliyetlerinin manevi bir anatomisidir.
Ama her şeyden önce ve en önemlisi, tarih bir sanattır. Şu görüş anlayışlardan birini
özetlemektedir. İnsan zamanını tarihî hadiseleri araştırmaya vermektense onları terkip ve
tasnif etmeye harcaması daha iyidir; yazdığı her şeyi doğru göstermeye çalışmaktansa eserine
güzellik, kudret, vuzuh ve sadelik vermelidir (Hazard 1973, 36). Tarihin çeşitli şekillerde
değerlendirilmesi onu tartışmak her iki kesim tarafından da faydalı görülmüştür.
Yunan hayranlığı doruktayken, Yunan tarihi hakkında kullanılan efsanelerin güvenilir
olmadıkları, örneklerle gösterilmiştir. Yunan tarihi, Roma tarihinden daha çok yanlış
içerdiğine karar verilmiştir. Yunanlıların geçmişleri hakkında zihinleri karışıktı. Milli
bayramlarının tarihlerini bile tam olarak bilmiyorlardı. Aristophanes, bir oyununda,
bayramın kesin tarihini öğrenmek için sahneye tanrıları çağırmış, ancak geç kalan tanrılar aç
kalmışlardır. Yunanlılardan gelen bu bilgilere, nasıl inanılacağı sorulmuştur (Hazard 1973,
46-47). Tarihi şüphecilik, Yunanlıları da içine alarak genişlemeye başlamıştır. Eskilerin ne
türden ölçüler kullandıkları ve nasıl hesap yaptıklarını bilmeden, onlar hakkında bilgilerin
tam olamayacağı görüşü ağırlık kazandı. Geçmiş hakkında yeterli bilginin olmayışı,
geçmişi araştırma yönteminin geliştirilemeyişi, eldeki verilerin birbirleriyle çelişiyor olması,
tarih araştırmaları yapanlardan bazılarını şu sonuca götürmüştür: En akıllı adam, hiçbir şey
bilmediğini bilen adamdır (Hazard 1973, 47). Tarihin kesin bilgi olmadığı, sonsuz bir
araştırma ve soruşturmadan ibaret olduğu da gözden uzak tutulmamıştır (Hazard 1973, 42).
İnsanların tarihleri hakkında, şüpheler yoğun bir şekilde gelişirken, Tanrı’nın
insanlara dikte ettiği tarihte her şey yolunda gözüküyordu. Yahudi takvimine göre, dünyanın
yaratılışıyla, İsa’nın bu dünyaya gelişi arasında 4004 yıl geçmiştir. Dünyanın yaratılışından
129 yıl sonra, dünya iyice kalabalıklaşmış, kötülükler artmıştır. Nuh Tufanı 1656 yılına
rastlamıştır. Babil kulesinin inşasına 1757 yılında başlanmıştır. İbrahim 2083 yılında
peygamber oldu. Musa'ya yazılı kanunların verilmesi İbrahim’den 430 yıl, Tufan’dan da
856 yıl sonradır. Aynı yıl İbraniler Mısırdan çıkarıldılar (Hazard 1973, 47). Şüpheye hiç
yer bırakmadan kullanılan bu kronoloji insanların oluşturduğu tarih için de aynı kesinlikte
kullanılabilir miydi? Sorusunun yarattığı tartışmalar şüphecileri haklı çıkarmıştır. İnsan
tarihine ait kayıtlar üzerine şüpheler geliştikçe kronolojinin de itibarı artmış, vazgeçilmez bir
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çalışma dalı haline gelmiştir. Kronoloji, zamanlar ve devirler öğretisi adını almıştır.
Geçmişin uzun ve karanlık dehlizlerinde yolu bulmak için, kronolojiye ihtiyaç olduğu
görülmüştür (Hazard 1973, 48).
Collingwood’a göre, Aydınlanma’nın tarih anlayışı 17.yüzyıl Kilise tarihçilerinin
araştırma anlayışına dayanmıştır. Kilise tarihçileri, tarihi kilisenin gelişim ve din temelli
açıklarken, Aydınlanmacılar kilise tarihçilerinin ortaya koydukları verileri kiliseye karşı
kullanmışlardır. Aralarındaki kavgada her iki taraf da tarihi verileri propaganda malzemesi
yapmışlardır. Benzer kavgalar Aydınlanmacılar arasında da olmuştur. Montesquieu, Volter'in
‘kafasız kişiler için yazan bir manastır tarihçisi’ olduğunu belirtmesi kavganın şiddetini
göstermektedir. Aydınlamacılar, hoşgörüsüz ve anlayışsız olsalar da, hoşgörü ve anlayış için
savaşmışlardır. Halk için yazmaları, sanatların, bilimlerin, sanayinin, ticaretin ve genel olarak
kültürün tarihini çalışmaları, tarihe bakışı değiştirdiği gibi tarihçilik anlayışında da büyük
ölçüde dönüştürmüşlerdir (Collingwood 1990, 94-95).
Aydınlanmanın tarih anlayışının önündeki en önemli sorun insan doğası olmuştur.
Aydınlanmacılar için insan doğası durağan ve kalıcı bir töz olduğundan tarihsel
değişmelerin ve bütün insan eylemlerinin altında yatan değişmez ilke kabul edilmiştir. İnsan
doğası değişmeden kaldığı ve hiçbir zaman değişmeyeceğinden tarih hiçbir zaman kendini
yenileyememiş ve yenileyemeyecektir (Collingwood 1990, 95). Bu anlayışın temelinde
dönemin felsefesince benimsenen insanın a priori yeteneklerin kabulü yer alır.
Aydınlanmacıların bir kısmı, insanın değişmez doğasından hareketle, değişmez yapılar
keşfetmeyi umarken, bir kısmı da, tarihin iyi yönde ilerleyen bir süreç olduğunu kabul
etmiştir. Gökberk’in bildirdiği gibi ilerleme taraftarları tarihsel olayları nedenlerle birbirlerine
bağlarken, eleştirel yöntem ile en kutsal kurumları hırpalamaktan çekinmemişlerdir. Bu öbek
düşünürlerin anlayışına göre, Tarih, insanı gittikçe daha çok erginliğe eriştiren bir süreçtir.
Tarihin manası, insanlığı karanlıktan kurtarıp onu bilgi ve hürlüğün ışığına ulaştırmak ona
amaç olarak ilerlemeyi göstermektir ( Gökberk 1948, 62). İlerleme düşüncesi, Aydınlanma
döneminin en önem fikirlerinden biri olmuş ve Fontenelle, ilerleme kavramının ilk modern
yorumcusu olarak kabul edilmiştir. Fontenelle, geçmişte medeniyetin ilerlediğini, şimdi
ilerlemenin devam ettiğini ve gelecekte de ilerleyeceği düşüncesini, 1688 tarihli makalesinde
açıklamıştır (Nisbet 1969, 104). Fontenelle, entelektüel gelişmeyi ticaretin yaygınlaşmasına,
hümanizme, doğanın yaygın kontrolüne ve gözlemlere dayandırmıştır (Nisbet 1969, 105106). İlerleme sorununu ele alan Leibniz'e göre tarih, aklın gitgide olgunlaşmasıdır,
karanlık bir başlangıçtan bu yana artan bir ışıklanmaya adım adım yükseliştir. Bu hareket
süreklidir, aralıkları ve sıçramaları yoktur. Görünürdeki gerileme ve duraklamalar da yeni
başarılar için bir kuvvet toplamadan başka bir şey değildir (Gökberk 1948, 62).
Collingwood’un bildirdiğine göre, Hume ile Voltaire yeni bir tarih düşüncesi
okulunun kurulmasını sağlamışlardır. Bu okulun temel kaygısı, insan hayat ve düşüncesinin
laikleştirilmesi olmuştur. Laikleştirme çabaları dinin teorik gücüne karşı değil dine karşı bir
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başkaldırıydı. Böylelikle dinî düşünce, eleştirilerek geri plana itilmiş akıl ön plana
çıkarılmıştır. Dini tartışırken polemikçi ve tek yanlı bir tavır sergilemişlerdir. Onlar için din,
her türlü olumlu değerden yoksun, rahiplerin otoritesinin tam olması için oluşturulmuş bir
kurumdur. Aydınlanmacılar için, din, rahip, Ortaçağ, barbarlık gibi terimler, belirli bir anlamı
olan, tarihsel, düşünsel ya da sosyolojik terimler değil, sövgü anlamı yüklenilmiş terimlerdir.
Kavramsal değil, duygusal anlamları vardı. Tarihteki bir aşamayı hepten akıldışı diye
düşünmek, ona bir tarihçi gibi değil, bir siyasetçi, polemikçi, bir risale yazarı olarak
bakmaktır. Bu nedenle, Aydınlanma’nın tarihsel bakışı sahiden tarihsel değildi; ana dürtüsü
bakımından, polemikçi ve tarih dışıydı (Collingwood 1990, 91). Collingwood’un belirttiği
gibi, dar anlamıyla Aydınlanma, temelde dine karış polemikçi ve olumsuz bir hareket, bir
savaş olarak, hiçbir zaman kaynağından daha yukarı çıkamamış ve Voltaire onun en iyi, en
karakteristik temsilcisi olarak kalmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın tarih düşüncesi,
biri akıl dışı güçlerin tarihte büyük rol oynadıklarını kabul eden bir geriye bakış anlayışı,
diğeri, mutluluk çağı yaratmayı uman ileriye bakış açısı olmak üzere, tarihle ilgili iki zıt
düşüncenin tohumlarını taşımıştır (Collingwood 1990, 91-92). İlk anlayışın temsilcisi
Montesquieu, ilerlemeci anlayışın temsilcisi de Condercet’dir.
Bütün bu tartışmaların sonucunda Aydınlanma dönemi tarih anlayışına bakıldığında,
tarih düşüncesinin önünde ne türden sorunlar olduğunu göstermeleri açısından başarılı
oldukları söylenebilir. Ancak sorunları işleyiş tarzları, yüzeyseldir. Collingwood’a göre,
Aydınlanmanın tarih yazımı, aydınlanma sözcüğünün düşündürdüğünü aşacak ölçüde
vahiylidir. Bu yazarlara göre tarihin merkez noktası, modern bilimsel ruhun doğuşudur.
Ondan önce her şey batıl inançtı, karanlık hata ve sahtekarlıktır. Bunların da tarihi olamaz;
çünkü, içlerinde akli ya da zorunlu gelişme ilkelerini barındırmamaktadırlar. Aydınlanma
öncesinin öyküsü, bir alığın anlattığı hiçbir anlamı olmayan, gürültü patırdı dolu bir masaldır
(Collingwood 1990, 93).
Yeniçağın başlangıcında tarih, tarih felsefesi açısından bir amaç olmamıştır.
Machiavelli, Büyük İtalya için; Bodin, tarihten ders almak için; Bacon, eskiyi anlamak ve
değerlendirmek için tarihin araştırılması gerektiğini düşünmüşlerdir (Gökberk 1948, 61).
18.yüzyılla birlikte tarih felsefesinin temel sorunları ve kavramları şekillenmiştir.
Aydınlanmacıların ortaya koyduğu düşüncelere bakıldığında, “dünyevileşmiş bir din”
anlayışının hakim olduğu görülür. Dünyevileşmiş dinde, Tanrı’nın yerini akıl, ilahi takdirin
yerini tarih almıştır (Wagner 2003, 42). Akıl ve tarih ilişkisi, sonraki dönemleri büyük ölçüde
belirleyecektir. Yukarıda Aydınlanmaya yöneltilen eleştirilere rağmen, Aydınlanmanın
karakterini belirleyen düşünceler, Liberalizm aracılığıyla, sonraki yüzyıllar etkisini giderek
artırmıştır.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Aydınlanma tarihçiliğiyle Yunan tarihçiliği arasında nasıl ilişkiler vardır?
Tarih felsefesi Rönesans’ın ortaya çıkışında etkili olmuşumudur?
Kilise içi tartışmalar tarih yazıcılığının gelişmesinde neden etkili olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern dönemde Avrupa’da tarih düşüncesinin nasıl değiştiğini öğrendik.
Modernliğin gelişmesinde Rönesans’ın katkıları anlatıldı.
Reform’un tarih yazıcılığına katkıları üzerinde duruldu.
Aydınlanma döneminin tarihe katıkları örneklerle açıklandı.
Tarih yazıcılığının nasıl dönüştüğü sergilendi.
Tarih felsefesinin ortaya çıkışı üzerinde duruldu.
Modernlikle birlikte tarih düşüncesindeki dönüşümün genel bir resmi çizildi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Modern dönemde tarihçiliğin dönüşmesini belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Doğa bilimlerinin gelişmesi
Kilise tarihçiliğinin yetersizliği
Felsefenin yeniden biçimlenişi
Toplumsal yapıdaki önemli değişiklikler
Siyasetin yeni kurumlar kazanması

2- Aşağıda adları verilen paradigma hangisi modern dönemi biçimlendirmiştir?

abcde-

Din paradigması
Siyaset teorileri
İmparatorluk türleri
Sömürgecilik
Felsefe ve Bilim paradigması

3- 18. yüzyılda kurulduğu kabul edilen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Demircilik
Tarih felsefesi
Siyaset
Mimarlık
Estetik

4- Hangi ülkede aydınlanma ilk olarak yaşanmıştır?

a- Avusturya
b- Norveç
c- İtalya
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d- İskoçya
e- Hollanda
5- Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma sürecinin en etkili kavramıdır?

abcde-

Akıl
Yöntem
İktisat
Fayda
Güzellik

6- Aşağıdakilerden hangisi Reform kavramını açıklamaktadır?

abcde-

Dinin ortadan kalkması
Protestanlık mezhebinin kurulması
Siyaset kurumunun eleştirisini
İç savaşların artması
Ekonominin gelişmesi

7- Rönesans döneminin kendine has tarih anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Siyasi tarih
Bilim tarihi
Karşılaştırmalı tarih
Dini tarih
Hümanist tarih

8- Hümanist tarihçilikte tarihin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Devlet
Din
İnsan
Tanrı
Toplum

9- Evangelist Reformcuların aradıkları ulaşmak istedikleri şey aşağıdakilerden hangisidir?

a- Dinin ilk halini bulmak
b- Hıristiyanlığın ilk halini bulmak
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c- Devletin ilk haline ulaşmak
d- Tarihin ilk haline ulaşmak
e- İnsanın ilk haline ulaşmak
10- Aşağıdakilerden hangisi tarih felsefesinin kurucuları arasında sayılmaktadır?

abcde-

Vico
Descartes
Galileo
Marx
Bacon

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)c, 5)a, 6)b, 7)e, 8)c, 9)b, 10)a
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4. FELSEFEDE TARİH TARTIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Bodin

4.2. Descartes

4.3. Vico

4.4. Condercet

4.5. Hegel
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Descartes tarihi neden önemsememiştir?

Vico neden tarih felsefesinin kurucusu olarak da kabul edilmektedir?
Felsefenin bir disiplini olarak tarih felsefesi felsefeye ne katmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Felsefede tarih tartışmaları

Felsefede
tartışmalarının
yapıldığını anlamak

Felsefede tarih tartışmaları

Tarih felsefesinin kurulup Okumak,
sorgulamak,
gelişmesinde
en
etkili tartışmak ve merak etmek
düşünürler arasında sayılan
Vico, Condercet
ve
Hegel’in tarih hakkındaki
düşünceleri tanımak

tarih Okumak,
sorgulamak,
nasıl tartışmak ve merak etmek
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Anahtar Kavramlar
Descartes

Bodin

Hegel

Vico

Condercet

Tarih

Tarih felsefesi
Tarih yasası
Akıl
Özgürlük

Tarih bilimi
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Giriş
Modern dönem filozoflarının büyük bir çoğunluğu tarih konusunda görüş
bildirmiştir. Ele alınan konu tarihçiliğin ortaya koydukları verilerin bilgi değerinin
dönemin bilgi anlayışının ölçülerini tutup tutmadığındır. Doğa bilimlerinin bilgilerinin
doğruluk değerleri tarihçilikte olamayacağı büyük ölçüde kabul edilmiştir. Bunun yanında
insanlığın nasıl bir yapıya sahip olduğu, nereden gelip nereye gittiği konularında
düşünce üreten filozoflar tarihçiliğin ortaya koyduğu verilerle görüşlerini geliştirmişlerdir.
İnsanlık tarihini yorumlama konularında filozoflar tarihçilikten gelen verilerin
doğruluğun örtük olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca tarih bilgisinin yöntemi üzerinde de
çeşitli görüşler geliştirmişlerdir.

4.1. Bodin
Jean Bodin (1530-1596), Rönesans’ın tarih düşüncesine önemli katkılar sağlamıştır.
Rönesans’la başlayıp sonraki dönem tarih anlayışında merkezi bir yer tutan ilerleme
anlayışını ortaya koyanlardan biri Jean Bodin’dir. Gökberk’in bildirdiği gibi, Bodin,
insanlığın altınçağ yaşadığı anlayışıyla sonunda bozulup yok olacağı düşüncesine karşı
çıkmıştır. Ayrıca Ortaçağ teologları arasında yaygın olan ve Daniel’in kehanetine dayanan,
sırasıyla Babil, Persler, Makedonyalılar ve Roma şeklinde tarihin bölümlenmesini de kabul
etmemiştir. Babil Hakanı Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü dört madde (altın, gümüş,
tunç, bakır), birbiri ardından gelecek dört devlete (Babil, Media, Pers, Yunan) karşılık
geldiğini savunmuştur (Gökberk 1948, 60-61). Bodin, tarihi üç büyük bölüme ayırmıştır: 1Güneydoğu, Mısır ve Ortadoğu’nun hakimiyeti 2000 yıl sürmüştür. 2- Akdeniz halkları
dönemi. 3- Kuzey insanları dönemi. Bu dönemleri, hakim olan halkların psikolojik özellikleri
ve ırki karakterlerine göre tasvir etmiştir. İlk dönem halkları, inanışlarıyla, ikinci dönem
halkları pratik beceriklilikleriyle, üçüncü dönem halkları, savaş ve yaratıcılıklarıyla tarihi
yönlendirmişlerdir. Bu düşünce Hegel’e de örnek olmuştur (Bury 1955, 37-38). Bodin’e
göre insan ilkel dönemlerden bu yana değişmektedir. Tarih, büyük ölçüde insan isteklerine
dayandığından tarih de sürekli değişmektedir. Her dönem yeni yasalar, gelenekler, kurumlar,
hem dini hem din dışı olmak üzere oluşmaktadır (Bury 1955, 39). Değişme sürecinde
salınım yasası görülür. Yükselme düşüşü, düşüş yükselmeyi takip eder. Bu nedenle,
Bodin’e göre, insanlığın çöktüğü ya da kötüye gittiği düşüncesi hatalıdır. Tersine geçmişte
düzenli bir ilerleyişin olduğunu kabul etmiştir (Bury 1955, 39). İlerlemeyi belirleyen
evrensel ilkelerden hareketle tarihi yorumla kaygısı, teolojik ve kozmik teoriler tarafından
engellenmiştir. Tarihte yasalılığın olduğu düşüncesine varmış ve bunu Tanrı’nın tarihe
doğrudan etkisi olarak yorumlamıştır ( Bury 1955, 41). Bodin sonraki tarih felsefesi
çalışmalarında kullanılacak konuları ve yaklaşımları ilk tartışanlar arasında olmuştur,
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4.2. Descartes
Descartes, tarihi bir sorun olarak ele almamakla birlikte, geçmişe ilişkin bazı
düşüncelere kitaplarında yer vermiştir. ‘Geçmiş yüzyılları yargılayabileceğimiz’ (Descartes
1962/1, 7-8) düşüncesi buna bir örnektir. Geçmişi yargılamanın gerekliliği vurgulandığında,
tarih çalışmasının da gerekli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Metot Üzerine
Konuşmalar'ın ilk bölümünde geçmişin ünlü olaylarını merak etmenin tarihin değerini
artırdığını belirtmiştir. Descartes’a göre tarihi olaylar anlayarak okunduğunda, muhakemenin
gelişmesine yardımcı olmaktadırlar (Descartes 1962/1, 8) Descartes bu anlayışıyla tarihe
pedagojik bir değer yüklemiştir. Descartes’a göre, eski zamanların insanlarıyla konuşmakla,
yabancı ülkelere yolculuk yapmak aynı şeydir. Kendi âdet ve ahlâkımız hakkında daha
sağlam bir hüküm vermek ve hiçbir şey görmeyenlerin yaptığı gibi, modalarımızın tersi
olan her şeyin gülünç ve ahlâka aykırı olduğunu sanmamak için başka milletlerin âdet ve
ahlâkından bir şeyler bilmek faydalıdır (Descartes 1962/1, 9). Tarih kendimizi tanımanın ve
düşünce yönteminin bir unsuru olarak tanıtılmaktadır.
Descartes, geçmişi yücelterek geçmişin bir dönemine bağlı kalmanın yanlış
olduğunu belirtmektedir. Ona göre tarihçiler olayları olduğu gibi vermemekteler onları çeşitli
amaçlarla değiştirmektedirler (Descartes 1962/1, 9). Descartes, tarihe de felsefedeki gibi,
mutlak doğruluğa ulaşmak için gerekli olan yöntemli şüpheyle yaklaşmıştır. Tarih alanında
da tam olarak bilinmeyen her şeyden şüphe etmekle işe başlamak gerekir. Hukuk, tıp,
retorik, filoloji, tarih ve özellikle de antik yazarların ve ahlâkçıların yazdıkları tarihler,
Descartes’in tanımladığı mutlak bir doğruluğa sahip olma imkanına sahip değillerdir. Çünkü
adı geçen çalışma alanları, sağlam yoldan bilgi elde etmek yerine, geleneksel otoriteye,
“örnek” ve “alışkanlıklara” dayanırlar. Sağlam bir düzlem üzerinde işe başlamak için bu
tür çalışma alanlarını bir kenara itmek gerekmiştir (Löwith 1984, 180). Descartes’in bilgi ve
yöntem anlayışı, geçmişe olan ilgiyi keskince ve tümüyle koparmıştır. Kurduğu sistemde,
ölümlü olanlara (zaman içinde yer alanlardan) hiçbir yer vermemiştir. Keşfettiği yöntemle,
bilginin gelecekte de gelişmesini sürdürmesini sağlamaya çalışmıştır (Bury 1955, 67).
Descartes için tarih çalışmaları bilim değillerdir. Ona göre, Roma tarihini anlamayı
amaç edinen tarihçi, Romalı bir aşçıdan daha az şey bilir. Tarih hakkındaki bilgimiz,
anlamlandırma ve haber almaya dayanır ki bu haliyle bir kenara bırakılmak zorundadır. Bizi
çoğu kez yanıltan geleneklerde ve anlamlarda hiçbir mutlak açıklık yoktur ( Löwith 1984,
180). Bu tutum Descartes ve yandaşlarının tarihe bakış açılarının olumsuz olduğunu
göstermektedir. Descartes’a göre, çeşitli dillerde ve çeşitli tarihleri okumakla insanlar daha iyi
vatandaş olamazlar. Malebranche'e göre, tarihçiler, kendileri düşünme zahmetine girmektense
başkalarının ne düşündüklerini anlatmaktadırlar. İlk insan olan Adem tarih bilmiyordu ama
mükemmel bilgiye sahiptir. O halde mükemmel bilgi tarih değildir. Hakikat bir tarih meselesi
değil metafizik bir meseledir (Hazard 1973, 41-42).
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Collingwood’a göre doğa bilimleri bilgisinin tanımlanmasında büyük ölçüde katkıda
bulunan Descartes, tarih bilgisi konusunda pek bir şey yapmamıştır. Tarihin bir bilgi olduğuna
da inanmamıştır. Descartes'in tarih düşüncesindeki unsurlar şunlardır: 1- Tarihçi, yurdundan
uzakta yaşayarak kendi çağına yabancılaşan bir gezgindir. 2- Tarihsel anlatılar geçmişe ilişkin
güvenilir açıklamalar değildir. 3- Güvenilmez anlatılar gerçekte neyin olanaklı olduğunu
anlamamıza ve dolaysıyla şimdide etkin bir biçimde eylememize yardımcı olamazlar. 4- En
iyi tarihçiler bile olayları olduklarından daha görkemli göstererek geçmişi çarpıtmışlardır
(Collingwood 1990, 75). Descartes'in şüpheciliği tarihçileri meydan okumaya itmiş,
eleştirilere cevap verebilecek bilgi türünün tarihte de olduğunu göstermeye çalışmışlardır.
Descartes bu alanda da etkili olmuş, çünkü Descartescı denilen bir tarih yazımı da ortaya
çıkmıştır. Kartezyenci tarih anlayışı, tarih alanında da felsefe gibi sistematik şüpheciliği ve
eleştirel ilkeleri keşfetmeye çalışmış, yazılı belgeleri bu kaygılarla değerlendirmişlerdir.
Belgeleri değerlendirirken yöntem açısından üç ilke belirlemişlerdir: 1- Hiçbir kaynak ya da
otorite bizi olmayacağını bildiğimiz şeye inanmamızı isteyemez. 2- Farklı kaynakları
birbirleriyle karşılaştırmak gerekir. 3- Yazılı belgeleri, yazısız olanlarla da sınamak
gerekmektedir (Collingwood 1990, 77). Bu ilkeler tarih sorunlarını aşma çabasının
sistemleştiğini göstermekte ve tarihin yöntemine ilişkin felsefi bir yaklaşım sergilemektedir.
Descartes’in tarih düşüncesine katkısı dolaylı olmuştur. Onun getirdiği rasyonalist bilim
anlayışı ve kesin bilgi tanımlaması, tarih alanında mümkün olmadığı açıkça bilinmektedir.
Ancak tarihi belgelerin ve bu belgelere dayalı bilgilerden şüphe etmek, tarih araştırmalarında
yöntemin ciddi olarak ele alınmasını gerektirdiğini ortaya koymuştur. Vico, Descartes’in
yaklaşımlarına tepki göstererek, tarihin nasıl bir bilim olacağını ortaya koymuştur.

4.3. Vico
Aydınlanma dönemi düşünürü olan Giambattista Vico (1668-1744) dönemin
tartışmalarından hareketle tarih felsefesinin sorunlarını içeren Yeni Bilim (Nova Science)
adını verdiği bir kitap yazmıştır. Yeni Bilim’in yapısı Löwith tarafından şöyle tanıtılmıştır:
1- Yeni Bilim tanrısal inayeti akılcı sivil yoldan kavramak isteyen akılcı-sivil bir
teolojidir. Tanrı inayetinin, toplumdaki yansımalarının işaretleri olan evlilik, defin usulleri,
yasama, yönetim biçimleri, sınıf savaşları gibi sivil olguları ele alacaktır. 2- Bir egemenlik
felsefesi, özellikle de özel mülkiyetin kökenlerine yönelik bir felsefedir. 3- İnsani idelerin
bir tarihidir. Özellikle de en eski kozmolojik-dinsel tasarımların tarihidir. 4- En eski dinsel
geleneklerin, özellikle de teogoniaların (köken efsanelerinin) felsefi eleştirisidir. 5- Konusu
tüm ulusların tarihlerinin onun içinde ve zamansal olarak akıp gittiği ideal sonsuz tarihtir.
Buna göre Yeni Bilim, sivil süreçlerde her zaman tekrar eden tipsel şemayı bulup ortaya
çıkaracaktır. 6- Ulusların doğal hukuklarının bir sistemidir; çünkü, haklar, ulusların ilksel
ihtiyaç ve yaralarına göre yani doğallık gözetilerek düzenlenmiş haklar olarak kaynağını
insan doğasında bulur. 7- Pagan dünyanın profan (dindışı) tarihinin dayandığı ilkeleri bu
dünyanın en eski ve en karanlık başlangıç dönemlerini, bu dünyanın mitoslara dayalı
tarihine egemen olan döngüsel doğruluk anlayışını yorumlar (Löwith 1984, 178- 179;
Löwith 2012, 183). Bütün bu konular, tarihin bir bilim olarak kurulmasın da önemli
sorunlardır. Vico, bu sorunlara getirdiği cevaplarla tarihçilik alanına büyük katkılar
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sağlamıştır. Vico’nun yeni bilim olarak ortaya koyduğu bu veriler bir yandan tarihin bilim
olarak gelişmesinde belirleyici olurken, diğer yandan Hegel örneğinde görüldüğü gibi,
tarih metafizikleri için de büyük bir destek olmuştur.
Vico’ya göre tarihsel süreç toplumların kendileri hakkındaki bilgilerinin gelişmesiyle
gerçekleşir. Toplumlar, giderek nesnel çevrelerini değiştirebilme yeteneklerini ve yanlış
bir tutumla insan doğası diye adlandırılan karmaşık varsayım ve tutumların değişebileceğinin
bilincine varırlar. Ona göre, insan doğası toplumsal bir olguydu ve sürekli evrilmektedir
(Hampson 1991, 156). İnsanın Tanrı hakkındaki düşünceleri buna bir örnektir (Vico 2001,
125. Ayrıca bütün toplumlar ideal ebedi tarih gerçeğini yaşarlar. Bu gerçeğin özelliği
ulusların doğumu, büyümesi, olgunluğu, bozulması ve çöküşünü içermesidir (Vico 2001,
128-129). İdeal ebedi tarihin konuları arasında, ilk düşüncenin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl
geliştiği de önemli bir yer tutmuştur. Bu genel çerçeve içinde, insan yaşadığı çağı, ancak
geçmişten evrilen gelenekler, inançlar ve düşünce biçimleri bağlamında anlayabilir. Geçmiş,
Aydınlanmacıların baktığı gibi, aklın cehalet ve anlamsız inançlarla savaştığı, ya da
Kilisenin gördüğü gibi, iyiliğin günahla çekiştiği bir ders kitabı değil, anlamı kendi içinde
saklı olan ve her bir dönemi diğeri kadar önem taşıyan bir tarihtir (Hampson 1991, 157).
Vico, Descartesçı tarih anlayışına karşı çıkarak tarih yönteminin ilkelerini dile getirme işine
kendini vermiştir. Matematik temelli bilginin esas olduğu fikrini kabul etmekle birlikte onun
biricik olduğu fikrini reddetmiştir. Hakikatin açık ve seçik olduğu ilkesine saldırmıştır.
Bunun öznel ya da psikolojik ölçü olduğunu belirtmiştir. Bireyin, tasarımları açık ve seçik
düşünmesi onların doğru olduğunu değil, ancak bireyin onlara inandığımı kanıtlar
(Collingwood 1990, 79). Vico, çalışmalarında, mantıksal tutarlılık ve açıklıktan çok konunun
iç yüzünü ortaya koymak ve anlamlılık üzerinde durmuştur (Gardiner 1962, 9-10). Böylelikle,
güvenilir bilginin geometrik model dışında da gerçekleşebileceği iddiasında bulunmuştur.
Vico’nun tarih düşüncesinin güçlü yanlarından biri, tarihsel bilginin özelliklerini
tanımlamış olmasıdır. Vico’ya göre bilgi, tam bilimsel olmalıdır (Pompa 1975, 170).
Bilginin bilimselliğinden hareketle tarih, bilimsel araştırmalar temeline dayanmalı, nesnellik
aranmalı ve sistematik bir yapı olarak ortaya konmalıdır (Pompa 1975, 176). Bu türden
bir bilgiye ulaşmak için Vico, tümevarım yöntemini benimsemiştir (Vico 2001, 204-205;
Pompa 1975, 89). Vico’ya göre tarih bilgisinin temellendirilmesinde, felsefi kanıtlar tarih
biliminin amacına özsel olarak uygun olduğundan, öncelikli kabul edilmek durumundadırlar.
Filolojik ve tarihsel kanıtlar, felsefi kanıtların yanında, önem açısından ikinci sırada yer
alırlar (Vico 2001, 130). Vico’ya göre, şeylerin doğasını bilmek için, onları yapmak ya da
yaratmak gerekir. Doğal olgu ve nesneler, Tanrı tarafından yaratıldıklarından, ancak onun
tarafından tam olarak bilinebilirler. Benzer şekilde, milletler dünyası ya da insanlık tarihi,
insan tarafından üretildiğinden, onları anlamak mümkündür (Gardiner 1962, 10). Bu ilke,
tarih bilgisinin güvenilirlik dayanaklarından biri olarak kabul edilmiştir.
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Yeni bir bilim kurma çabasında olan Vico için yöntem öncelikli konular arasında
yer almıştır. Tarihin yapısına uygun olarak, bilimlerin, araştırdıkları alana ilişkin
bilgilerin en ilk olanından başlamaları gerektiğini, Vico tarih yönteminin temel ilkesi
olarak benimsemiştir (Vico 2001, 114). Bu ilke ne türden bir konu araştırılırsa araştırılsın,
konuya ilişkin bilgilerin kökenine varmak yanında, konunun tarih içinde nasıl geliştiğini de
göstermek durumundadır. Bu yöntemin genel uygulamalarından birini, Mısır tarihi
üzerinde yapmıştır. Mısır tarihinin, tanrılar çağı, kahramanlar çağı, ve insanlar çağı
şeklinde üçe bölündüğünü, göstererek, Mısır köken efsanelerinden başlayarak Mısır tarihi
hakkındaki düşüncelerini bu yöntemle ortaya koymuştur (Vico 2001, 39-45). Benzer
şekilde Roma tarihini Romulus efsanesinden başlatarak, (Vico 2001, 115) kökenin belirleyici
niteliğini yöntem açısından göstermiştir.
Vico, tarih bilgisinin güvenilir olması için, tarihçinin korunması gereken önyargıları
şöyle sıralamıştır: 1- Eskiçağa ilişkin yüceltici önyargılardan kurtulmak gerekir. 2Ulusların kendini beğenmişliği, tarihçileri kendi tarihlerini yazarken nesnellikten uzak bir
tutuma iter. Mümkün olduğunca öznellikten uzak durulmalıdır. 3- Tarihçinin kendini
beğenmişliği, akademik kafalar ilgilendikleri dönem ve kişilerin, tarihçinin yaşadığı
dönemdeki fikirlere ve eylemlere sahip olduğu yanılgısına çok sık düşerler. Bunun önüne
geçmek için, tarihte
her
şeyin
yeniden oluşturulduğu görüşünün benimsenmesi
gerekmektedir. 4- Kökenler konusundaki yanılgı, farklı toplumlar benzer şeylere sahip
olduklarında, tarihçi diğer ulusun kendi ulusunu taklit ettiği sonucuna kolaylıkla varır.
Bu yaklaşım tarzı, diğer
toplumları
küçümseme ve değersizleştirme sonucunu
doğurmaktadır. 5- Eskilerin, kendilerine daha yakın çağlar hakkında, bizlerden daha bilgili
oldukları önyargısı vardır. Bu önyargıdan kurtulmak demek, tarihsel verileri, bilimsel bir
yaklaşımla yeniden değerlendirme imkanı vermektedir. Bir bakıma otoritelerin
yönlendirmelerinden kurtulup, nesnel karar vermeyi kolaylaştırmaktadır (Collingwood
1990, 83-84). Bu hatalardan uzak tarih çalışmaları yapan tarihçinin ortaya koyduğu veriler,
güvenilir olacaktır.
Collingwood, Vico’nun tarih alanında çok önemli iki şey yaptığını belirtmektedir:
İlki, eleştiri yöntemini sonuna kadar kullanmıştır. Tarih düşüncesini yazılı yetkelere
bağımlılıktan kurtarıp, özgün, bağımsız, bilimsel veri çözümlemesiyle unutulan
hakikatlerin yeniden ortaya çıkmasını sağlamıştır. İkincisi, eserinde ortaya koyduğu
ilkelerden hareketle, bilgi kuramına daha geniş bir yer ayırmış, yaygın felsefi kanının darlığı
ile soyutluğunu eleştirerek Descartescılığın bilimsel ve metafizik felsefesi üzerine misilleme
yapabilecek bir seviyeye gelmiştir ( Collingwood 1990, 85). Vico, çağının çok önünde
olduğu için ortaya koyduğu sorunlar, döneminde pek ilgi görmemiştir. 18. yüzyıl
sonlarında Alman Tarih Okulunun tarihçilik üzerinde yaptığı çalışmalarla, Vico, hakkettiği
yeri almıştır.
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4.4. Condercet
18.yüzyıl düşünürlerinden biri olan Condercet
tarihin ilerleme teorisini
benimseyip değerlendiren çalışmalar yapmıştır. Condercet’e göre felsefe tarihi, bilimler
tarihi, siyaset tarihi gibi tarihler, kişilerin tarihi olarak ele alınmaktadır; yani bu alanlarda
önemli keşiflerde bulunan ve yeni düşünceler üreten kişileri konu edinilmektedir. Tarihe
konu olan kişiler, toplum için eğitim veren, idare eden, koruyan insanlardır. Bu kişiler
hakkında çalışmalar yeterince yapılmıştır. Artık toplumun genel tarihi araştırma konusu
yapılmalıdır. Genel tarih, toplumların gözlemlenmesinden elde edilen verilerin felsefi bir
kaygıyla incelenmesi temeline dayanmalıdır. Ancak insanlık tarihin çok büyük bir bölümü
için belgeler yetersizdir. Olan belgeler de seyyahların güvenilmez anlatılarına
dayanmaktadır. Bu durum tarih yazıcılığı için önemli bir sorundur (Condercet II, 63-64).
Tarih yazıcılığındaki eksiklikler, kanunların, siyaset ve iktisat alanlarındaki pratik ilkeleri ile
dinlerin ortaya koyduğu verilerin bilgisiyle giderilebilirler. Bununla birlikte, dikkat edilmesi
gereken hususların başında, yazılı kanunla uygulanan kanun, din kitaplarındaki dinle,
halkın yaşadığı din, birbirleriyle aynı olmayacağı gelir (Condercet II, 64-65). Dolaysıyla
tarih çalışmalarında, teori ve pratiğin her ikisini de göz önünde bulundurmak gerekir.
Condercet’ye göre, tarih çalışmalarında yüz üstü bırakılmış konu insanlık tarihidir. Belgelerin
azlığı ve araştırmacıların ilgilenmemesi, insanlık tarihi en karanlık konu olarak, ilgi
beklemektedir. Bu kaygılar, Condercet’yi insanlık tarihini araştırmaya yönlendirmiştir.
Tarih metafiziğini de ilerleme temelli insanlık tarihi üzerinde kurmuştur.
Condercet’ye göre insan, duyum yeteneğiyle doğmakta ve bu yetenekle dış dünyayı
tanımaktadır. İnsanlar arası ilişkiler, yapılan icatlar, üretilen düşünceler duyum yeteneğiyle
ilgilidirler (Condercet 1990/1,3). Kültürel dünyayı, ilerleme ve zihin açısından
temellendirmek için metafizik ve ilerleme kavramlarını tanımlamıştır. Ona göre metafizik,
insanda ortak olan yeteneklerin gelişimlerini gözlemleyerek, değişmez yasalara varılmasıdır.
Bir toplumun vardığı sonuçların nesillere bağlı olarak gelişimi izlenirse, ortaya ilerleme
çıkmaktadır. İlerleme, bireysel güçlerin gelişmesini sağlayan aynı yasalara bağlıdır
(Condercet 1990/1, 4). İnsanın ilerlemelerini önceden kestiren, idare eden, hızlandıran bir
bilim varsa, ilerlemeler tarihi bu bilimin temeli olmalıdır (Condercet 1990/1,14). Condercet’in
olmasını istediği bu bilim, tarih metafiziği şeklinde ortaya çıkmaktadır. Condercet,
insanın ilerlediğini temellendirmeyi kendine amaç edinmiştir. Ona göre ilerleme, sürekli
değişmelere uğradığı için, tarihi bir süreç içinde kendini göstermektedir. Birbiri ardınca
gelen dönemlerin insanları gözlemlendiğinde ilerlemenin olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Geçmişte görülen değişiklikler, tarihlendirilerek sıralandığında, insanlığın, mutluluğa ve
hakikate varma konusunda elde ettiği sonuçlar daha iyi görülmektedir. İnsanın geçmişte ne
olduğu, şimdi ise ne durumda bulunduğunu kavramak, insanın ilerlemesi için gerekli araçların
teminini kolaylaştıracak ve bunlara bağlı olarak da ilerleme hızlanacaktır (Condercet 1990/1,
4-5).
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19.yüzyılda tarih düşüncesi felsefi temeller üzerinden görkemli bir görünüş
kazanmıştır. Alman tarih okulunun yüzyılın başında kurulan Berlin Üniversitesi çevresinde
gelişmesi tarihçilikte kökten değişimlere neden olmuşlardır. Aynı yüzyılda Hegel, A.
Comte, Marx, Dilthey gibi düşünürlerin yaptıkları tarih felsefesi ya da tarih felsefesi
temeline dayanan yayınlar tarih felsefesini görkemli bir hale getirmiştir.

4.5. Hegel
Tarih teriminin nesnel yanla öznel yanı birleştirdiğini belirten Hegel’e (1770 - 1831)
göre tarih, hem anlatma hem de olmuş olan şeyleri ifade etmektedir. Eylemler ve
olaylar anlamlarını da içeren tarih sözcüğünde bu iki anlamın bir araya gelmesini dış
rastlantıdan daha fazla bir şeydir. Bunun anlamı, tarihin, tarihsel olay ve verilerle aynı
zamanda anlatılabilir hale geldiğidir. Onları birlikte ileri götüren, içerden ortak oldukları
bir taban vardır. Aile anıları, ataerkil gelenekler, aile ve klan içinde ilgi görürler (Hegel
1991, 163). Hegel’e göre tarih, geçmişle ilgili olmakla birlikte, şimdiyi çok yakından
ilgilendirmektedir. Doğru olan şey, ölümsüz olarak kendinde ve kendi içindir. Dünya,
gelecekte olan şeyler değil, düpedüz bulunan şeydir. Zamanda salt olarak bulunma
anlamında "şimdi"dir. Geçmiş olarak gözüken şey de idede yitip gitmemiştir; öncesiz
sonrasız oradadır. İde, daima vardır, ruh ölümsüzdür: onun bulunmamış olabileceği ya
da bulunmayacağı bir vakit yoktur, geçip gitmez, henüz olmamış değildir, fakat daima
şimdidir (Hegel 1991, 182). Bu bakış açısı, tarihsel süreci şimdide kurmayı amaçlamaktadır.
Çünkü Hegel’e göre, çağının çocuğu olan filozof, kendi zamanından hareketle varoluşu
betimlediğinden, şimdiyi esas almak zorundadır. Bu nedenden ötürü, varoluşun bir parçası
olarak tarih de şimdi çerçevesinde kurulur.
Tarih felsefesi, tarihin düşünme tarafından ele alınmasından başka bir şey değildir.
Düşünme bir kenara atılamaz. Çünkü insan düşünendir. İnsanca olan her şeyde, düşünce
vardır. (Hegel 1991, 29) Bu görüşlerin Hegel’in düşüncesinin incelenmesini tarihin
incelenmesi olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Hegel’e göre felsefe, düşüncelerle tarihe yaklaşır ve tarihi düşüncelere göre ele alır.
Felsefenin tarihe getirdiği biricik kavram akıldır. Buna göre akıl dünyaya egemendir ve
dünya tarihinde her şey akla uygun olmuştur (Hegel 1991, 31-32). Hegel bu anlayışıyla akıl
ile tarih arasındaki ilişkinin ne kadar içten olduğunu göstermektedir. Tarihi varsayım ve
felsefeyi spekülatif bilgi olarak ele alarak şu sonuca varmıştır: Akıl yani töz, sonsuz güç
olarak, bütün doğal ve ruhsal yaşamın sonsuz maddesidir; sonsuz form olarak da kendinde
taşıdığı içeriğin gerçekleşmesidir; töz deyince, tüm gerçekliğin kendisiyle ve kendisinde
varlığını ve kalıcılığını kazandığı şey anlaşılır. Aklın sonsuz güç olması demek, kendi
içeriğini yalnızca ideal ve gerekirlik alanına geçirebilecek ve gerçekliğin dışında, bazı
insanların zihinlerinde özel bir şey gibi varolacak derecede güçsüz olmaması demektir.
Sonsuz içerik deyince de, tüm öz ve doğru anlaşılır (Hegel 1991, 32). Aklın hayatı, insanın,
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var olanı anlama ve onu kavranan doğruluk uyarınca aktarma çabasında ortaya çıkar. Akıl,
aynı zamanda tarihsel esas bir kuvvettir. Onun uygulanması zaman-mekan dünyasında bir
oluşum olarak ortaya çıkar ve son çözümlemeyle , bu zaman-mekan dünyası, insanlığın
bütün tarihini kapsar (Marcuse 1971, 38). Doğal ve manevî hayatı biçimlendirdiğinde,
tarih felsefesinin temel kavramlarından biri olduğu açıkça görülür.
Tarihte Akıl adlı kitapta Hegel, aklın kendi kendiyle beslendiğini, kendini kendisi
için malzeme yaptığını, ve kendini işlediğini söyler. Ayrıca akıl, hem kendinin ön koşulu ve
varmak istediği mutlak son, gayedir; hem de doğa ve ruhsal evrenin görünüşüdür. Aklın
bu görünüşü dünya tarihinde gerçekleşir (Hegel 1991, 32). Böylelikle Hegel, evreni maddi
ve manevi özelliklerini akıl aracılığıyla bütünleştirmiştir. Geist anlayışında otaya çıkan
evren modeli, tarihi süreçte akıl aracılığıyla gerçekliğe dönüşmektedir. Hegel’e göre
düşünme, aklın bu gayesinin bilincine sahip olmasıdır (Hegel 1991, 33). Felsefe, varolandan
hareket etmeksizin bir takım spekülatif sonuçlara varır. Felsefe, spekülatif sonuçlarla tarihe
yönelip onu malzeme olarak işler, tam tersi sonuçlara göre düzenler ve tarihi a priori olarak
kurar (Hegel 1991, 29). Dolayısıyla, tarih felsefesi, tarihin düşünme tarafından ele
alınmasından başka bir şey değildir (Hegel 1991, 29).
Hegel’e göre dünya tarihinde genel olanı anlamak için, akılla işe başlamak gerekir.
Çünkü dünya tarihinin büyük içeriği aklidir; akli olmalıdır. Ayrıca dünyaya tanrısal bir irade
egemendir. Bu irade büyük içeriği belirleyemeyecek denli güçsüz değildir. Bu tözselliği
tanımak için, bir amaç olmalıdır; ve aklın bilinciyle işe başlanmalıdır (Hegel 1991, 35).
Hegel aklın dünyayı yönettiğini ve bununla kalmayıp dünya tarihini de yönetmiş olduğu
düşüncesindedir (Hegel 1991, 90). Böylelikle tarihsel bütünlük elde edilmektedir. Akıl
dünya ile bağıntısı içinde ele alındığı sürece aklın kendinde belirleniminin ne olduğu
sorunu, dünyanın gayesinin ne olduğu sorunuyla özdeştir. Burada söz konusu olan gayenin
gerçeklik kazanması, gerçekleşmesindeki zorunluluktur (Hegel 1991, 53). Bu bağlamda
felsefe avuntu değildir; daha fazla bir şeydir. Felsefe uzlaştırır, haksızlık gibi gözüken
gerçekliği akıl düzeyine yükseltir. Onun idede temellendiğini, aklın bununla tatmin olduğunu
gösterir. Çünkü akıl tanrısaldır. Akıla temel olan içerik, tanrısal idedir ve özü gereği
tanrının planıdır. Dünya tarihinde akıl, öznenin istenci açısından ideye denk değildir;
yalnızca tanrının etkinliği ideye denktir. Oysa tasarımlarımıza göre akıl idenin algılamasıdır.
Zaten etimolojik olarak sözün, hem de doğru sözün (Logos) algılanmasıdır. Doğrudaki
doğruluk, tanrının yarattığı gibi olan dünyadır. Tanrı söyler: ne derse kendini söyler,
kendini söyleme, kendini bildirme onun gücüdür. Akılın algıladığı da kendi kendini
yansıtan tanrısal doğruluktur. Felsefenin çıkışı da buradadır: ideal boş bir şey değildir,
tersine gerçektir; -ide kendisini bize algılatır (Hegel 1991, 81).
Hegel’in bildirdiği şekliyle akıl, gerçekliği oluşturan ve onun anlaşılmasını sağlayan
temel unsurdur. Aynı zamanda dünya tarihinin oluşumunda da aynı etkinliğini
göstermektedir.
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Tarihin felsefedeki tartışmaları esas olarak tarihin bilimselleştirilmesi, yöntem
sorunları ve tarih metafiziği başlıkları altında geniş bir çerçevede ele alınmaktadır.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları
Tarih felsefesi felsefeye ne katmıştır?
Tarihin felsefede önemsiz kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
19. Yüzyıl neden tarih yüzyılı kabul edilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Descartes’ın tarihi önemsiz gösterme nedenleri ele alındı
18.yüzyılın iki önemli düşünü olan Vico ve Condercet’nin tarih felsefesinin gelişmesine
katkıları anlatıldı.
Tarih felsefesini doruğu çıkaran Hegel’in konuyla ilgili görüşleri tanıtıldı.
Tarih felsefesinin konuları adı geçen düşünürler bağlamında sergilendi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Tarih felsefesi modern dönemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamıştır?

abcde-

Tarihçiliğin bilimselleşmesini
Felsefe yapmanın eksikliğini gidermiştir
Tarihçilik sorunlarını ortadan kaldırmıştır
Kültür bilimlerinin gelişmesini engellemiştir
Doğa bilimlerine rakip olmuştur

2- Tarihin belirleyicisi olarak neden akıl kabul edilmiştir?

abcde-

Dine karşı çıkarken kullanıldığından
Felsefi bir kavram olduğundan
Tarih insanın akılla gerçekleştirdiği eylemlerle oluştuğundan
Tanrısal özellikleri olan bir kavram olduğundan
Geçmişi kavramanın başka bir yolu olmadığı için

3- Tarihin felsefede önemsenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Felsefe tarihinin önemsenmesinden
Dinler tarihi önemsemediklerinden
Felsefe yöntemini tarih oluşturduğundan
Siyasi tarihin yetersizliğinden
Felsefenin merkezi konusu olan insan ancak tarihiyle bilinebilmektedir

4- Tarih ile düşünce arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden
açıklamaktadır?

abcde-

hangisi

en iyi bir

şekilde

Düşünce tarihi meydana getirmiştir.
Düşünce tarihi üretir tarih düşünceyi anlatır.
Düşünce tarihle anlaşılabilmektedir.
Tarih düşüncenin üretilmesini sağlar
İkisi birbirine ihtiyaç duyar.
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5- Aşağıdakilerden hangisi tarih felsefesine en büyük katkıyı sağlamıştır?

abcde-

Marx
Voltaire
Comte
Hegel
Durkheim

6- Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilerleme kavramını ilk olarak açıklamıştır?

abcde-

Bodin
Comte
Vico
Dilthey
Kant

7- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tanrı’nın tarihe müdahale ettiği yönünde yorumlanmaktadır?

abcde-

Kavgaların bolluğu
Savaşın sürekli olması
Tarihte yasalılığın bulunması
Tarihte yasalılıkla ilişkili hiçbir şeyin olmaması
İnsan iradesinin özgürlüğü

8- Descartes’e göre tarih aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine yardımcı olmaktadır?

abcde-

Duyguların
Sanatın
Mimarlığın
Muhakeminin
Hafızanın

9- Condercet’e göre tarih çalışmalarında en ihmal edilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Siyasi tarih
İktisat Tarihi
Bilim tarihi
İnsanlık tarihi
Mimarlık tarihi
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10- Hegel ide’yi nasıl açıklamaktadır?

abcde-

Mükemmel varlık
Daima varolan
Değişken varlık
Anlamsız varlık
Mutlak varlık

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)b, 5)d, 6)a, 7)c, 8)d, 9)d, 10)b
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5. TARİH METAFİZİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Tarihin Anlamı

5.2. Tarih Metafiziğinin Temel Kavramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Metafizikle tarih metafiziği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Bir şeyin metafizik olması için ne tür özellikler taşıması gerekir?
Tarih metafiziği neden 18. yüzyılda çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarih metafiziği

Tarih düşüncesinin önemli Okumak,
sorgulamak,
bölümlerinden olan tarih tartışmak ve merak etmek
metafiziğinin
genel
çerçevesini kavramak

Tarih metafiziği

Tarih metafiziğinde merkezi Okumak,
sorgulamak,
bir sorun
olan anlam tartışmak ve merak etmek
sorununu tanımak

Tarih metafiziği

Tarih metafiziğinin temel Okumak,
sorgulamak,
kavramlarını tanımak
tartışmak ve merak etmek
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Anahtar Kavramlar
Metafizik
Tarih metafiziği

Anlam
İdeoloji
İlerleme

Gaye
Köken

Zorunluluk
Çöküş
İnsanlık

Kant

Hegel
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Giriş
Tarih metafiziği, insanlık tarihini Tanrı ve evrenle birlikte bir bütün olarak ilkelere
dayandırarak açıklama denemelerinden oluşmaktadır. Temel sorun, insanlık tarihinin genel
geçer bir anlamının olup olmamasıdır. Böyle bir anlam varsa hangi ilkelerle açıklandığı,
amacın ne olduğu, ilerlemenin göstergelerinin neler olduğu tartışma konusu yapılmaktadır.
İnsan olmak ve insanlık hakkında düşünce üretmenin en önemli dayanaklarından birini
tarih metafizikleri verdiğini göz önüne almak gerekir. Aşağıda tanıtılan tarih metafiziği
sorunları Kant, Condercet, Hegel, Comte, Marx, Spengler, Spencer gibi tarih metafiziği
yapan düşünürlerin görüşleri doğrultusunda biçimlendirilmişlerdir.
5.1. Tarihin Anlamı
Kültürel düzen içinde yer alan her unsur anlamlıdır. Ayrıca her kültür, kendi
bütünlüğüyle anlam içerikli bir yapıdır. Sorun, her kültürün sahip olduğu anlamla tek başına
insanlık tarihini anlamlandırmaya yetip yetmeyeceğidir. Tarih metafizikleri, insanlık tarihinin
bir anlamı var mıdır? Nereye gidiyoruz? Tarihin bize verdiği görev nedir? gibi sorularla
uğraşmaktadırlar. Popper’e göre bu sorular akıl dışıdır (Popper 1968, 280). Ancak. sorular
akı dışı gözükse de, tarihte bütünlüğü sağlayabilmek için bunlar ve benzeri sorulardan
hareket etmek gerektiği açıktır. Çünkü insanlıktan söz etmek, ampirik verilerden
uzaklaştırmaktadır. Horkheimer’ın dediği gibi, bireyin bir grupla özdeşleştirilmesini önleyen
insan olma niteliği, “metafizik”tir ve deneyci epistemolojide yeri yoktur (Horkheimer 1990,
69). Tarih metafizikleri, deneysel olanın ötesinde, insanlığın bir değerinin olduğu, bu değerin
tarihsel süreç içinde toplumlarda, kültürlerde gerçekleştiği kabulünden hareket etmektedir.
İnsanlık, insanın varoluşunu açıklamada kullanılan bir değerse, deneysel alandan ayrı
metafiziksel bir yapı içinde ele almak kaçınılmazdır. Tarihin anlamı, insan eylemlerini belli
bir plan ve amaç doğrultusunda gerçekleştiğini, bu planı ve amacı belirleyen ilke ve yasaların
olduğu gösterilerek temellendirilir. Ayrıca, tarihteki anlam sorunu, insanlığın bir gayesinin
var olup olmadığı, varsa gayenin ne olduğu temel sorusundan hareket eder. İnsanlık
tarihinde gaye varsa, ilerleme ve ilerlemeyi belirleyen yasa ve bu unsurları tarihe
yerleştiren gücün varlığı kabul edilir. Gaye ve onunla ilişkili diğer kavramlar, insanlık
tarihindeki anlamlılığı ortaya koyar.
İnsanlık tarihi anlamını nasıl kazanır? Toplum tarihi göz önünde bulundurulduğunda,
tarih kavramı içerik açısından doludur. Çünkü toplumların somut kültürel ürünleri,
düşünceleri, gelenekleri, zihniyetleri, sanat anlayışları, inanışları, devletleri onların
tarihlerinin içeriğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplumlar için tarihlerinin bir anlamının
olup olmadığı sorusu saçmadır. Toplumsal tarihi anlamlı kılan, toplumun düşünce ve
eylemlerini belirleyen değerlerin tarihselliğidir. İnsan hayatındaki her iş, bir değerle ilişkili
olduğundan, değerle anlam arasındaki ilişki, özseldir. Toplumsal değerlerin en
önemlilerinden biri de toplumsal kimliktir. Toplumsal kimlik, büyük ölçüde, dil, tarih ve
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din tarafından belirlenir. Kimliğin oluşmasında tarih birinci sırada yer alırken aynı zamanda,
toplumsal birliğin sürekliliğinin sağlanmasında da en etkili unsurlar arasındadır. Dolayısıyla,
toplum için tarih, anlam yüklü bir yapı olarak görülür ve yaşanır. Toplum, tarih aracılığıyla,
kökeni ve geçmişi hakkında bilinçlenerek kimliğini ön plana çıkarır. Toplumun tarihi
başarıları, başka toplumlarla ve diğer her türlü güçlerle yaptığı mücadelelerin sonucu olarak
değerlendirir. Kimlik sahibi olmanın önemli şartlarından biri, ötekinin olmasıdır. Ötekiyle
kendini karşılaştırarak kendi geçmişini başarılı bulmaktadır; kimliğini oluşturmaktadır.
Ötekileri de içeren bir üst kavram olarak, insanlık fikri ortaya çıkar. Her toplum kendini
merkeze alarak, bir insanlık tarihi örneği ortaya koyar. Toplumsal tarihte anlam, ilkin,
toplumun kimliğinin oluşturulması açısında gereklidir. Kimlik, evren tasavvuru çerçevesinde,
dünyanın nasıl yaratıldığı, insanın nasıl ortaya çıktığı, kültürün temel kurumlarının nasıl
oluştuğu, bu dünyada nasıl yaşanacağı ve öldükten sonraki hayatının nasıl olduğunu içerir.
Evren tasavvurunun sunduğu bu unsurlar, toplumsal varoluşun teorik temellerini oluştururlar.
Toplumsal varoluşu taşıyan bu unsurların, toplum için anlamsız olduğu söylenemez.
İkincisi, toplumsal tarihte yer alan tek tek olaylardır. Tarihsel olay hem kendi iç yapası
gereği, hem de diğer olaylarla ilişki içinde anlama sahiptirler. Toplumsal tarihteki
anlamlılıktan, insanlık tarihindeki anlamlılık nasıl ortaya çıkmaktadır?
Genel tarihin (insanlık ya da dünya tarihi), nasıl bir içerikle oluşturulduğu önemli bir
sorundur. Toplum ve medeniyet tarihlerinin içeriklerini oluşturan malzemeler, insanlık
tarihinin yazımında ne kadar kullanılır? Toplum ve medeniyet tarihlerinin içeriklerinin
kullanılmadığı durumlarda, insanlık tarihi nasıl oluşturulacaktır? Tarih metafizikleri bu
sorunları, akıl, ruh, özgürlük, eşitlik, kurtuluş, devlet, mülkiyet, tam adaletli dünya yurttaşlığı
gibi belli kavramları merkeze alarak aşmayı denemişlerdir. Genel tarih, insanlaşma süreciyle
başlatılıp, gaye yönünde kaydedilen aşamalarla devam ettirilmiş, kimine göre (Hegel) gayeye
ulaşılmış, kimine göre de (Kant) gaye yönünde ilerleme devam etmektedir. Köken ve
gayenin belirlenmesi ve bu ikisi arasında nasıl bir yol alındığının açıklanması, tarihsel
bütünlüğün yanında, tarihin anlamını da ortaya koymaktadır. Bu kavram temelli açıklamalar,
toplumsal tarihten uzaklaşmayı gösterseler de, söz konusu kavramlar, bir medeniyet
tarafından üretildiğinden, toplumsal tarihlerle ilişkisi kolaylıkla kurulmaktadır. Bununla
birlikle kavramsal yapı, genelliği en iyi şekilde içeren bir yaklaşım sergilediğinden,
toplumların tarihlerinden ayrı sayılmışlardır.
Collingwood’un belirttiği gibi, insanlık tarihi fikri iki temel bakış açısıyla ele
alınmıştır: Yaratma modeli ve Doğacı (Evrim) model. Yaratma Modeli. Tanrı’nın insanı
yarattığı ve bu dünyaya göndermesiyle başlar. İnsanlık tarihi, peygamberler tarihi olarak
yorumlanır. Musa Peygamber, vahiy edilen Tevrat aracılığıyla dönüm noktası oluşturur. İsa
Peygamber, bireysel kurtuluşu sağlamak amacıyla bu dünyaya gelmiştir. Bütün dünya
Hıristiyanlaştığında kurtuluş gerçekleşecektir. Doğacı (Evrim) Yaklaşım, kilise öğretisine
karşı çıkmak için Rönesans döneminde geliştirilmiştir. Özellikle gayeli evren modeline
karşı çıkılmış, doğa esas alınarak doğaya tanrısal özellikler yüklenmiştir (Collingwood 1999,
111). Aydınlanma çığında insan doğacı bir yaklaşımla ele alınmış, 19. yüzyılda evrim
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modeli gelişmiştir. Bu anlayışa göre ruh ve Tanrı gibi kavramlar, insanın ürettiği diğer
kavramların sahip oldukları özelliklere sahiptirler. Bedenin evrilmesi esasına dayanan
evrim modelinde, yine bu süreçte gelişen dil yeteneği merkezi bir konumdadır.
Her iki yaklaşımın ortak yanları vardır. Öncelikle insanlığı konu edinmişlerdir.
Yaratılış modeline göre, insanlık, Tanrı tarafından belirlenmiş ilkeler doğrultusunda, yine
belirlenmiş bir sonuca doğru götürülmektedir. Birey günahı ya da sevabı seçme iradesine
sahip olmakla birlikte, tarihsel gidiş üzerinde belirleyici olamamaktadır. Doğacı yaklaşım,
Tanrı’yı sistemine katmamakla birlikte, tanrısal niteliklerle donatılmış ve insanlığın gidiş
yönünü ya da gayesini belirleyen bir doğa anlayışıyla, düşüncelerini temellendirmişlerdir.
İnsanlığı bütünlüklü bir yapı olarak tanımlama kaygısıyla ortaya çıkan tarih metafizikleri,
doğa (Kant) ya da aklı (Hegel) tanrısal yeteneklerle donatarak, insanlığın bir anlamının
olduğunu ve bu anlamın tarihsel süreçte otaya çıktığı düşüncesini temellendirmeye
çalışmışlardır. İnsanın dolayısıyla tarihin anlamını belirlemede kullanılan, akıl, özgürlük, hak,
eşitlik gibi kavramlar, toplumların tarihleri (Hegel, Marx) incelenerek genel tarihteki etkileri
gösterilmiştir. İnsanlığı bütünlüklü bir yapı olarak sunma konusunda, evrim anlayışı, hem
yaratıcı modelden hem de Kant ve Hegel’in ortaya koydukları tarh metafiziklerinden kökten
ayrılmıştır. Çünkü evrim modeli, ampirik verilerden hareket ederek bilimsel bir yaklaşım
sergilemektedir. Evrimci yaklaşımında, tarihi belirleyen aşkın kavramları ve insanlığın
gayesini tespit etmek mümkün değildir.
İnsanlık tarihinin sahip olduğu anlamı keşfetmenin yolu, insanlığın kökenini ve
gayesini ortaya koymaya bağlıdır. Anlamı temellendirmek için, insanın nasıl ve hangi
gayeyle ortaya çıktığını yani kökeni belirlemek gerekmiştir. Kökenin belirlenmesi, aynı
zamanda, insanın gayesini de ortaya koymaktadır. Köken, insanın bu dünyaya hangi
yeteneklerle, neden ve nasıl geldiğini ya da nasıl oluştuğunu açıklarken, gaye, insanlığın,
belirlenmiş ya da öngörülmüş hedefinin ne olduğunu ve bu hedefe varmak için hangi
aşamalardan geçtiğini ya da geçeceğini açıklamaktır. Köken ve gaye belirlendikten sonra
tarihte anlamın varlığı belirmeye başlar. Tarihi anlamlı ve bütünlüklü bir yapı olarak
incelemek isteyen düşünürler, onda bir gayenin olduğu görüşünden hareket etmişlerdir
(Meyerhoff 1959, 291). Jaspers’e göre, kendimizi anlamak için, tarihi bir bütün olarak
kavramak isteriz. Bunun nedeni, tarihin insanlığın hafızası olması yanında, tarih, insanın
sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda onun yaşantısı olmasıdır (Jaspers 1953, 231).
Dolayısıyla, insan hakkındaki düşünceler, insanlık tarihinin bütününü göz önüne alınmadığı
sürece çok fazla bir anlam ifade etmezler..
5.2. Tarih Metafiziğinin Temel Kavramları
Tarihteki anlamın, iç yapısını kurarak bütünlüklü bir şekilde ortaya çıkarılması,
gaye, köken, zorunluluk, ilerleme kavramları bağlamında gerçekleşmektedir. Ayrıca adı
geçen kavramlar, tarihsel sürecin nasıl işlediğinin temellendirilmesinde de belirleyici
olmaktadır. Söz konusu kavramlara yüklenilen anlamların yakından irdelenmesi, tarih
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metafiziklerinde oynadıkları rolü ortaya koydukları gibi, tarihin anlamının kavranılmasına
da yardımcı olmaktadırlar.
Gaye: Tarih felsefesindeki tanımlanışı itibarıyla, bütün insanlığın varmak istediği ve
insanların bütün sorunlarının çözülebileceği, cennet, tam adaletli yurttaşlar topluluğu,
komünist toplum gibi hedeflere denir. Gaye, insanlığın bu dünyadaki varoluş nedenini de
açıkladığından, genel tarihin ne türden bir anlama sahip olduğunu temellendirmek için de
kullanılmaktadır. 18 ile 19. yüzyıllarda ortaya çıkan tarih metafiziklerinin ortaya koydukları
gaye fikri, Hıristiyanlığın ileri sürdüğü kurtuluş inancının dönüştürülmüş şeklidir (Berdyaev
1952, 198). Hıristiyanlığın kurtuluş inancıyla, tarih metafiziklerinin ileri sürdükleri gayenin
özellikleri, neredeyse aynıdır. İnsanın, sorunlardan uzak ve huzur içinde yaşayacağı bir
ortam, gaye olarak tanımlanmıştır. Nisbet’e göre Augustinus’un Tanrı Devleti’nde anlattığı
Hıristiyan kurtuluş anlayışı, Condercet, Comte, Hegel, Marx, Berdyaev, Sorokin ve Toynbee
gibi tarih düşünürlerini etkilemiştir (Nisbet 1969, 77). Hıristiyan anlayışla adı geçen tarih
düşünürleri arasındaki fark, Hıristiyanlık, kurtuluşa öldükten sonra ulaşılacağını söylerken,
diğerleri, kurtuluşun bu dünyada olacağı görüşünü benimsemeleridir. Tarih metafizikçilerine
göre, insanın huzur içinde yaşamasını sağlayacak unsurlar, adalet, özgürlük, mülkiyetsizlik,
eşitlik gibi arzulanan değerlerin, tarihsel sürekçe tam olarak gerçekleşerek, gayeye ulaşılır.
Tarih metafiziklerine bakıldığında, gaye yönündeki gelişmeler şu aşamalardan geçer:
İlkin, insanlık ve insanlığı belirleyen aşkın bir varlığın olması şarttır. Aşkın varlık, Mısır,
Yahudi, Yunan, Roma gibi halkların etkinlikleriyle tarihi biçimlendirir. İkincisi, Aşkın
varlığın hayatında, insanlık, biricik bir yere sahiptir. Çok yönlü olmayan gelişme
kalıbı, söz konusu tarihi toplumların başarılarını da biçimlendirir. Üçüncüsü, söz konusu
gelişme kalıbı, zorunludur. Zorunluluk, Tanrı tarafından belirlenmiştir. Belirleyici olan
güçler, başlangıçta belirlenmişlerdir. Bütün bu kabuller, bir noktada birleşip, tarihin
anlamını ve gayesini oluştururlar. Bu anlayışın temelinde Tanrı Devleti düşüncesi yer
almaktadır (Nisbet 1969, 77-78). Gayelilik, zorunluluğu içerdiğinden, zorunluluğu ortaya
koyacak ya da sağlayacak aşkın bir gücün varlığı kaçınılmazdır. Varılmak istenen hedef,
aşkın varlık tarafından belirlenmiştir. Hıristiyanlıkta cennet, Tanrı tarafından, Kant’da tam
adaletli yurttaşlar topluluğu, doğa tarafından, Hegel’de özgürleşerek insanın kendinin
bilincine varması, Geist tarafından belirlenen gayelerdir. Dışarıdan belirlenmişlik, insan
istese de istemese de bu hedefe ulaşacaktır, anlamına gelir. Gaye, kendi başına istenilebilir
olmalıdır. Yani insanlar tarafından arzu edilen özelliklere sahip olmalıdır. Augustinus’un
cennet vaadi, Marx’ın komünist toplumu, insanlara huzur içinde yaşamayı vaat ettiklerinden,
istenebilir özelliklere sahiptir. Gayenin gerçekleşebilirliği de önemli sorunlar arasındadır.
Bu dünyada gerçekleşecek gaye modellerine karşı güçlü şüpheler vardır. Birey, kısa ömrü
süresince, öngörülen gayeye ulaşmayacağının farkındadır. Dinlerin önerdiği cennet türünden
gaye, inanç temelli olduğundan, kabul edilebilirliği daha fazladır. Birey inancı gereği,
öldükten sonra, Tanrı’nın inayetine kavuşup öte dünyadaki hayatını cennette sürdüreceğine
inanmıştır. Bu dünyada kötü şartlarda yaşasa da öte dünyada huzura kavuşacağının güveni
içindedir. Tarih metafizikçileri, gayenin gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda ikiye
ayrılırlar. İlk öbekte yer alan, Hegel ve Comte’a göre, “tarih gayesine ulaşmıştır”, düşüncesini
temellendirmeye çalışmışlardır. İkinci öbekte yer alan, Augustinus, Kant ve Marx’a göre,
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gaye henüz gerçekleşmemiştir ama gerçekleşecektir. Gayenin gerçekleştiğini kabul edenler,
tarihin artık sona erdiğini ilan etmişlerdir. Gayenin gerçekleşeceğini ileri sürenler, tarihi
olayların gayeye varmak için gerçekleştiğini ve gaye yönünde sürecin devam ettiğini kabul
etmişlerdir.
Tarih metafiziklerinde ortaya çıkan tarih düşüncelerinde, tarihsel süreci belirleyen
bir güç vardır. Jasper, bu anlayışın değiştiğine, tarihte, gücün belirleyiciliğinden serbestliğe,
gelenekten uzaklaşarak, salt düşünmeye doğru bir eğilim olduğunu belirtmektedir (Jaspers
1953, 237). Bu eğilim, klasik tarih metafiziklerinin yaklaşımlarından uzaklaşarak, tarihin
anlamının ve gayesinin daha anlaşılabilir konular üzerinde yoğunlaşmasına yöneltmiştir.
Jaspers, anlamın, tarihin gayesinde olduğunu belirterek, insanlık için şu gayelerin
olabileceğini ileri sürmüştür: 1- Gaye insanın, insanlaşması (humanisation) ve
medenileşmesidir. 2- Gaye, serbestlik ve serbestlik bilincidir. 3- Gaye, soylu insanın
yaratılmasıdır. 4- Gaye, insanın varoluş bildirgesidir (Jaspers 1953, 256-257). Jaspers’in
önerdiği gayeler, 20.yüzyılda ortaya çıkan sorunları aşma kaygısına yöneliktir. ‘İnsanın
insanlaşması’, ‘soylu insanın yaratılması’ yeterince açık değildir. Tarih metafiziklerinde
ortaya konulan gaye fikrinin, doğa bilimlerindeki öndeyi anlayışına karşılık geleceği
düşüncesini şiddetle eleştiren Popper, Tarihselciliğin Sefaleti adlı kitabında şu gerekçeleri
ileri sürmüştür: 1- İnsanlık tarihinin akışı, insan bilgisinin artışından şiddetli bir şekilde
etkilenir. 2- Rasyonel veya bilimsel yöntemlerle, bilimsel bilgimizin gelecekteki artışını
önceden bilemeyiz. 3- Bu sebeple, insanlık tarihini gelecekteki akış yönünde önceden haber
veremeyiz. 4- Bu demektir ki, bir teorik tarih, yani teorik fiziğe tekabül eden tarih, sosyal
bilimler alanında olamayacağını kabul etmek gerekir. Tarihsel öndeyi için temel görevi
yapacak herhangi bir bilimsel tarih teorisi yoktur (Popper 1985, 24-25). Popper’in bu
argümanları özellikle de üçüncüsü, gaye konusunda çok zayıf kaldığımıza işaret etmektedir.
İnsanı anlamak için gerekli olan gayenin ne olduğu, soruna verilen cevaplar ne
türden olursa olsun, esas olan, insan için bir gayenin olması gerektiğidir. Gayenin iyi ya
da olumlu olarak belirlenmesi, insanın geleceğini iyimser bir şekilde yorumlamayı
içermektedir. İleri sürülen iyi bir gelecek fikri, onu gerçekleştirmek için çaba harcamaya
neden olacağı umudunu içermektedir.
Köken: Tarih metafiziğinin temellendirilmesinde köken, başlıca dayanaklardan
biridir. Köken kavramı çerçevesinde, evrenin yapısı, insanın yaratılışı, insanın bu dünyadaki
yaşayışını belirleyen ilkenin tanımlanışı yapılmaktadır. Kökende belirlenen ilkeler
aracılığıyla tarihsel oluşun nasıl olduğu ve olacağı açıklanır. Köken her şeyin başladığı
yerdir. Tarihte ortaya çıkmış ve çıkacak her şeyin potansiyel olarak bulunduğu zamandır.
İnsanlık tarihinin geleceği ve varacağı gaye, potansiyel olarak, kökende bulunur. Tarih,
kökende bulunan gayenin gerçekleşmesi için geçilmesi gereken zorunlu oluştur. Aydınlanma
dönemi düşünürlerinin toplumun ve devletin nasıl oluştuğu türünden düşünceleri, bir
bakıma, köken sorunudur. Cassirer’e göre, sözleşmeyle devleti ve toplumu açıklayan
düşünürler için, sözleşme, tarihsel olmayıp analitik bir sorundur. ‘Köken’ terimini kronolojik
değil, mantıksal bir anlamda anlarlar. Aradıkları şey, bir başlangıç olmayıp, devletin ‘ilkesi’,
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yani varlık nedenidir (Cassirer 1984, 174). Sözleşmeyi konu edinen Hobbes, Locke ve
Rousseau’un kaygısı, öncelikle tarih olmasa da, toplumları belirleyen düşünsel yapıları ve
kurumların varoluşlarını kökene bağlamaları, köken fikrinin önemini ortaya koymaktadır.
Sözleşme düşüncesinde köken önemlidir; çünkü, bir gaye, yeni bir siyasal sistem kurma
kaygıları vardır. Köken, gayenin gerçekleşebilirliğinin teminatıdır. Gayenin prototipi orada
bir kez gerçekleşmiştir. Her nedense gayenin öngördüğü ideal durum, Hegel’in geistı ve
Marx’ın ilkel komunal toplumu gibi, başlangıçta varolmuş ve sonra da bozulmuştur. Bu
ideal durumun yeniden kazanılması için, insanlık tarihinin yaşanması gerekir. Kökendeki
ilke, (Marksist yaklaşım hariç) insan dışı bir güç tarafından belirlenmiştir. Belirlenimin bu
türü, insanı etkisiz kabul etmektedir. İnsan iradesi, bireyin çok dar seçenekleri içinde etkili
oluyormuş gibi gözükse de, tarihi yönlendiren ve gaye yönünde yürüten ilke, bireyin
davranışlarını da belirlemektedir.
Zorunluluk: İnsanlığın kökenden gelip, gaye yönünde hareket etmesini sağlayan
ilke, yasadır. Yasa, köken ile gaye arasındaki sürecin insan iradesinden bağımsız olarak
gerçekleşmesini sağlar. Tarihi süreçte ortaya çıkan olayların zorunlu olduğunu, açıklamak
için kullanılır. Tarihsel zorunluluk fikri, geçmişte gerçekleşen olayları ve zorunlulukları
konu edinir. Zorunluluk, her değişme ve olay, değiştirilemez bir mantık ve amaç
doğrultusunda, önceki değişim ve olaya bağlanması anlamında kullanılmıştır. Bütün tarihsel
süreç, başlangıcından sonuna kadar, tanrısal ya da seculer bir güç tarafından belirlenmiştir
(Nisbet 1969, 76). Olup biten her şey, insan iradesini dışarıda bırakarak gerçekleşir ya da
insan bir araç olarak kullanılır. İnsan iradesi devre dışı bırakıldığından, olup biten her
şeyin zorunlu olduğu ve ondan kurtuluşun olmadığı her şeye boyun eğmek zorunluluğu,
ahlâki davranışları dışarıda bıraktığı gibi, ekonomik ve siyasi eşitsizlikleri de benimsenmesi
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Tarihi zorunluluk, iki önemli kaynaktan beslenmiştir: İlki, Yahudi-Hıristiyan
anlayışındaki Tanrı’nın her şeyi belirlemesidir. Yahudilere göre, Tanrı’nın söyledikleri,
tarihte göstermek istediği gayeyi sergiler. (Nisbet 1969, 79) Augustinus, her şeyin tanrı
tarafından düzenlendiğini söylemesi yanında, bunların ilk insan ortaya çıkmadan önce
hazırlanmış olduğu düşüncesindedir. Bütün insan ırkları, ilk insandan türemiştir. Tanrı,
Adem’in karakterinin iki yanından türeyecek iki devleti, Tanrı ve Şeytan devletlerini
önceden görmüştür (Nisbet 1969, 81) Tanrının belirlediği şeyler zorunlulukla
gerçekleşecektir. İkincisi, fizik biliminin gelişmesiyle, doğada zorunluluğun hakim olduğu,
dolayısıyla da doğadan elde edilen bilgilerin de zorunlu olduğu kabulüne dayanır. Tarihi,
zorunlu yasaların olduğu bir doğa bilimi biçiminde sunmak, tarih metafizikçilerinin
kaygılarından bir olmuştur. Bu nedenle, köken, gaye ve ilerleme arasındaki ilişkinin
doğadaki gibi zorunluluk ilkesine dayandırılmak istenmiştir. Bu kabullerden hareketle 18 ile
19.yüzyıllarda ortaya çıkan değerlerin geçmiş bütün değerlerden üstün olduğunu göstermek
için zorunluluk kavramı kullanılmıştır. Çünkü, eğer tarihte bir ilerleme varsa, ilerlemenin
ortaya koyduğu değerler de zorunludur. Buna karşılık, zorunluluğun karşıt kavramı olan
özgürlük de aynı yüzyıllarda aynı düşünürlerin tarih metafiziklerinde yer alan kavramlardan
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biridir. Bu iki karşıt kavramı, bir arada kullanmak, sistemde çelişki oluşturmaktadır.
Özgürlük varsa, zorunluluk yoktur, zorunluluk varsa özgürlük olamaz. Bu çelişkiyi aşmak
için kullanılan yol, özgürlüğün, insanın kökeninde varolduğunun kabulüdür. Tarih
metafiziklerinde (Kant ve Hegel) kabul edilen özgürlük, insanın hür eylemiyle tarihi
oluşturduğu düşüncesini taşımamaktadır. Tarih, aşkın varlık (Tanrı, geist ya da doğa)
tarafından belirlendiğinden, insan özgürlüğü, bireysel eylem çerçevesinde ele alınmıştır.
Kant’a göre, insan, çabalarıyla, tarihin gidişin gayeye ulaşmasını hızlandırabilir; ancak
tarihin yönünü değiştiremez ve yeni bir gaye koyamaz. Tarihi sürecin, zorunluluk
ilkesine göre ilerlediğini kabul etmek, özgürlük ve sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır.
İnsanın bütün düşünce ve eylemleri, gayeye bağlı olarak belirlenmişse, sorumluluk duymanın
anlamı kalmaz. Akıl ve bilinç anlamsızlaşır. Böyle bir durum ahlâk başta olmak üzere,
bütün değer yargıları etkisiz hale gelir.
İlerleme: Yeniçağın evren tasavvurunu biçimlendiren önemli kavramlardan biridir.
Eski evren tasavvurunda, mükemmel olanın, insanlığın başlangıcında, kökende tanrısal
özelliklere sahip bulunduğu fikrinin yerine, mükemmel olanın bu dünyada ve gelecekte
olduğu fikri geçmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında insan başarılarının artması ve
her açıdan giderek dünyaya hakim olunması, yeni değerlerle yeni yaşayış biçimlerinin
gelişmesi, ilerleme fikrini destekleyen unsurlar olmuştur. Gayenin bu dünyada olduğu ve
insanın onu gerçekleştireceği inancı, ilerlemeyi kaçınılmaz değer olarak ortaya koyar.
İlerleme, köken ile gaye arasındaki ilişkiye verilen addır. Tarih metafizikleri açısından,
köken, gaye ve ilerleme kavramları birbirlerinin varlığın şart koşan unsurlardır. Yani bir tarih
metafiziğinin oluşması için, bu üç kavram birbirleriyle ilişkisi temellendirilmelidir. Çünkü,
insanlığın bir gayesi varsa, gayenin temel özelliklerinin kökende potansiyel olarak
içerilmesi şarttır. Aksi takdirde, gaye temellendirilemediği gibi, ilerlemeden de söz edilemez.
İlerleme, kökende bulunan unsurların tarihi süreçte aşamalı olarak olgunlaşması ve gayeye
yaklaşmak anlamını taşır. Tarihte bir gaye varsa, gaye yönünde bir ilerlemenin olmasının
kabulü kaçınılmazdır. İlerleme, potansiyelin, gerçekleşmesi anlamında bir süreçtir.
Başlangıçta, ilkel durumda olan unsurlar tarihi süreç içinde, olgunlaşarak gayeye her geçen
gün yaklaşılmaktadır. İlerleme fikri, geçmişin olumsuz olduğunu ya da bir şekilde olumsuz
özellikler yüklendiğini kabul etmektir. İlerleme, her aşamada iyileşmelerin görüldüğü, giderek
en iyiye varılacağı anlayışına dayanır. En iyiye varış, bir tür ölümsüzlüğü içerdiğinden,
ilerleme ile ölümsüzlük arasında bir ilişki kurulmaktadır (Bury 1955, 4).
İlerleme fikrinin oluşmaya başladığı 16.yüzyıl Avrupa’sına karamsar bir hava
hakimdi. Dönemin baskın entelektüel anlayışı, şüpheciliktir. 14. yüzyılda Aristoteles, bilimi,
onun karşısında Augustinus, teolojiyi temsil ediyordu. İnsanlar yüzlerini doğaya
döndürdüklerinde, eski teorilerin güven verici ortamından uzaklaşmış oldular (Toulmin ve
Goodfield 1965, 77-78). Güven verici yeni evren tasavvuru oluşuncaya kadar, karamsarlık
havası döneme hakim olmuştur. İlerleme anlayışının 17. yüzyılda gelişmesinin nedenleri
arasında, gündelik hayatın değerinin kabulü ve insan ihtiyaçları için gerekli bilginin
yararlarının görülmesidir (Bury 1955, 66). Gündelik hayatın ya da bu dünyadaki hayatın
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değerli oluşu anlayışı ile bilimlerin kurulmasına bağlı olarak ortaya çıkan sağlam bilginin
sürekli gelişeceği fikri, ilerleme düşüncesini destekleyen önemli unsurlar arasındadır (Bury
1955, 66). 17. yüzyıldaki diğer gelişmeleri de göz önünde bulunduran filozoflar, ilerleme
düşüncesini kabullenmişlerdir. Tarihte, sanatta ve bilimde bir ilerlemenin olduğu sonucuna
varmış ve gelecekte de ilerlemenin devam edeceğine inanmışlardır (Bury 1955, 65).
İlerleme anlayışı çerçevesinde, insan etkin bir unsur olarak tarihin gidişine müdahale
ettiği benimsenmiştir. Dahası tarih, insanın ortaya koyduğu ürünler ve eylemlerle
tanımlanmaya başlanmıştır. Modern Batı düşüncesinin bir ürünü olan ilerleme anlayışı,
Antik dönemin döngüsel tarih ve Hıristiyan kutsal tarih anlayışlarını reddederek, düşünce
tarihinde gerçekçi bir görüş olarak, temellendirilmiştir (Nisbet 1969, 106) Fontenelle,
geçmişte medeniyetin ilerlediğini, şimdi ilerlemeye devam ettiğini ve gelecekte de
ilerleyeceği düşüncesini, 1688 tarihli makalesinde açıklayarak, ilerleme kavramının ilk
modern yorumcusu olmuştur. Fontenelle, entelektüel gelişmeyi, ticaretin yaygınlaşmasına,
hümanizme, doğanın yaygın kontrolüne ve gözlemlere dayandırmıştır (Nisbet 1969, 104106). İlerleme sorununu ele alan Leibniz'e göre, tarih, aklın gitgide olgunlaşmasıdır, karanlık
bir başlangıçtan bu yana artan bir ışıklanmaya adım adım yükseliştir. Bu hareket süreklidir,
aralıkları ve sıçramaları yoktur. Görünürdeki gerileme ve duraklamalar da yeni başarılar için
bir kuvvet toplamadan başka bir şey değildir (Gökberk 1948, 62). İlerleme sorunu, 18.
yüzyılın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Aydınlanmacıların bir kısmı,
insanın değişmez doğasından hareketle, değişmez yapılar keşfetmeyi umarken, bir kısmı da,
tarihin iyi yönde ilerleyen bir süreç olduğunu kabul etmiştir. İlerleme taraftarları, tarihsel
olayları nedenlerle birbirlerine bağlarken, eleştirel yöntem ile en kutsal kurumları
hırpalamaktan çekinmemişlerdir. Bu öbek düşünürlerin anlayışına göre, Tarih, insanı
gittikçe daha çok erginliğe eriştiren bir süreçtir. Tarihin manası, insanlığı karanlıktan kurtarıp
onu bilgi ve hürlüğün ışığına ulaştırmak, ona amaç olarak ilerlemeyi göstermektir ( Gökberk
1948, 62). Böylelikle ilerleme düşüncesi, modern dönemin entelektüel köşe taşlarından biri
olmuştur (Nisbet 1969, 104).
İlerleme düşüncesini temellendirmenin büyük güçlükler içerdiği bilinmektedir.
Collingwood’un bildirdiğine göre, ilerleme, kötüyü atıp yerine yeniyi koymak değil, iyinin
daha iyisini gerçekleştirme çabasıdır. Bir eylemin ya da işin iyi olması, o işi yapan kişinin,
yaptığı iş hakkında iyi yargısına sahip olması gerekir. Bir şeyin iyi olduğuna karar vermek
için, eski durumu iyi bilmek gerekir ki, iyi kararı, bir karşılaştırmaya dayalı olarak ortaya
çıksın. Geçmiş ve geçmişte yaşamış insanların kendi ortamları hakkında ne düşündükleri
tam olarak bilinemediğinden, karar vermek çok zordur. Dolayısıyla, bazı dönemlerin iyi
ve yüce, o dönemi takip eden döneminde kötü olduğu nasıl söylenebilir? İyi dönemler,
tarihçinin yaşadığı dönemlerle ortak özellikler göstermesi, kötülerin göstermemesi ölçü
olamaz (Collingwood 1990, 314-316). İlerleme, daha önceki çözüm yöntemini içerecek
şekilde yeni bir yöntemin ortaya çıkması durumlarında mümkündür (Collingwood 1990,
317). Bu zorluklar 20 yüzyılda ele alınıp temellendirilmiştir. Yeniçağ Avrupa medeniyeti

94

çerçevesinde ilerleme önemli bir değer olmuş ve ilerlemeyi temellendirirken, geçmişle ilgili
bilgi durumlarını önemsemişlerdir.
Doğa bilimlerindeki gelişmeler, doğa hakkındaki bilgi ve onun ilkeleri, tarih için
de geçerli olduğu düşüncesini doğurmuştur. Fizik biliminde keşfedilen yasaların benzerlerinin
tarih alanında da keşfedileceği inancıyla tarih araştırmaları hız kazanmıştır. 19.yüzyıla
bakıldığında, ilerleme sözcüğü iki şeyi birlikte dile getirmiştir: Evrim (doğadaki ilerleme) ve
tarihte ilerleme (Collingwood 1990, 310). Bu yaklaşım, ilerlemenin bir doğa yasası olduğu
fikrinin öne çıkmasına neden olmuştur. Diğer bir yaklaşım, insanın doğanın bir parçası
olarak ürettiklerinin doğal zorunluluk yasalarına bağlı olduğudur. Bu ilişki evrim anlayışıyla
temellendirilmiştir. Tarihsel süreç yasalarının evrim yasalarıyla aynı özellikleri gösterdiği ve
tarihsel sürecin doğal süreçle aynı olduğunun kabulü, ilerleme fikrini doğa yasası halinde
sunulmasını sağlamıştır (Collingwood 1990, 311-312). Doğa bilimleriyle ilişkilendirilen
tarihin yasaları ve gayesi olması gerektiği, tarih düşüncesinde önemli bir yer tutmuştur.
Gaye ve yasa ilişkisi ilerlemeyi de kaçınılmaz hale getirmiştir.
İlerleme hakkındaki önemli sorunları Uluğ Nutku şöyle sıralamıştır: Bilginin her
çağda arttığı olgusundan kalkarak insanlığın da her çağda daha ileri gittiği sonucunu
çıkarmak doğru mudur? İnsanlık kavramanın içeriğini sadece bilimler mi oluşturur? Tam
tersi olamaz mı? Tarihte ilerleme düşüncesi bir oyalanma, belki de zorunlu bir oyalanma
olamaz mı? İlerleyen bilgi, insanın yararından çok zararına kullanılınca bu bilgi kavramın
kendisiyle çelişmez mi? Bilgilenme insanlığı yok olmaya doğru götürürken hangi ilerlemeyi
konuşuyoruz? İnsanlığın taşıdığı olumsuzluklar, “insanlığın ilerlemesi”nin taşıdığı “ethik”
anlama bağlanabilir mi? (Nutku 1983, 91) Uluğ Nutku’nun ortaya koyduğu sorularda temel
olan, bilginin artmasının, insanın ilerlemesinin nedeni olmadığıdır. İlerleme, elde edilen
bilgileri, ahlâki bir temelden hareketle insanlığın yararına kullanılması durumunda ortaya
çıkar. Eğer bilgi insanlık için zararlı bir şekilde kullanılıyorsa, orada ilerlemeden söz
etmenin imkanı yoktur. Uluğ Nutku’ya göre, tarihte ilerleme olduğuna ilişkin asıl ölçüt
“yaşatıcı değerleri gerçekleştirme” olmalıdır. Bu konuda tarihin başlangıcından bu yana
niteliksel gelişmeler olmamakla birlikte niceliksel gelişmelerin durumu nedir? Birbirimizi
yaşatmak için bireysel boyuttan, toplumsal, ulusal ve sonunda uluslararası boyutta geçiş
için gözle görülebilecek adımlar atıldı mı? (Nutku 1983, 98) Yalnız insana özgü tarihsel
ilerleme, bilgilerin birbirine eklenmesiyle bilinmeyeni bilinene dönüştürmesi değildir. Aşırı
bilimciliğin en büyük insan başarısı sandığı bu olgu kendi başına bir hiçtir. Bilginin
artışı bir sorumluluğun artışını birlikte getirmiyorsa, bilginin kullanılışı yaşatmaktan çok
daha fazla ölçüde türdeş öldürmek içinse, bu durum o bilgilerin olmadığı zamana göre
gerilemeyi gösterir, ilerlemeyi değil (Nutku 1983, 102)
İlerleme anlayışı, Hıristiyan inancına göre, Tanrı’nın her şeyi insan için yarattığı ve
insanın bunları nasıl kullanması gerektiğini öğrettiği inancını ortadan kaldırmaktadır.
Kültürel dünyadaki her şeyin insanın yaptığının kabulü, insanın kültürel dünyaya ve kendine
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karşı sorumluluğunu artırmaktadır. Tanrıya karşı sorumluluk yerine, insanın kendine karşı
sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Kant’ın deyişiyle, senin borcun yalnız kendine olsun (Kant
1982, 119) fikri, insan ve ilerleme anlayışlarını belirleyici özelliğini ortaya koymaktadır.
İnsanın kendi yaptıklarının sorumluluğunu yüklenmesi, yeni bir ahlâk anlayışının oluşmasına
neden olmuştur. Dini etki altındaki ahlâk anlayışı, pragmatik ahlâk anlayışına yönelmiştir.
Kişinin öncelikle kendine karşı sorumlu olması, pratik çıkarları ve hazzı ilke haline
getirmiştir. Faydacı okul, fayda esaslı bir yol izlerken, Kant, ahlâkın genel geçer
olduğunu kanıtlama çabasına girişmiştir.
Evrim, kökensiz ve gayesiz bir ilerleme anlayışı ortaya koymuştur. Dini anlayış,
insan ruhunu önemserken, bedeni günahın kaynağı olarak göstermiştir. Evrim anlayışında ise
ruh ortan kalkmış beden önem kazanmıştır. İnsanın yarattığı değerler ve kültür, bedenin
fonksiyonları olarak temellendirilmiştir. Evrim modeliyle, insan, Tanrısız ve ruhsuz
kaldığından ölümsüzlüğünü kaybetmiştir. Birey olarak sonlu, tür olarak belirsiz bir geleceğe
doğru gitmektedir. İnsanlık için gayeler belirlenmiş olsa da, gaye bu dünyada gerçekleşecek
türdendir. İnsanlık, yaratılış temelli olmaktan çıkarılıp, evrimle açıklanmıştır. Evrimci anlayış,
insanlığın geçmişini toplumlar ve toplumların temsilcisi olan devletler arasında geçen
mücadeleler olarak kabul etmiştir.. Tarihi süreç, en ilkel aşamadan başlayarak, mücadelelerle
en gelişmiş en “ileri” duruma varıncaya kadar, düz bir çizgi şeklinde ilerlemektedir. Evrim
modelinin “güçlü olan hayatta kalır” ilkesi, tarihi sürece uygulanmış, modeli geliştiren
toplumlar, en güçlü olduklarından, bütün insanlık üzerinde hak iddia eder olmuşlardır.
Evrimci modeli geliştiren toplumlar, kendi toplumsal şartlarında geliştirdikleri siyasi ve
iktisadi değerlerden hareketle, bütün toplumları, ikna ederek ya da güç kullanarak kendi
yörüngelerinde toplamışlardır. Referans aldıkları model gereği, dünyada hiyerarşik bir yapı
ortaya çıkmıştır. Gelişmiş toplumların değer yargılarıyla, gelişmemiş(!) toplumlar yargılanmış
ve yargılanan toplumlar, “geri” olmakla suçlanmışlardır. Geri kalmış toplumların ilerlemeleri
için, gelişmiş toplumların değerleri benimsetilmiştir. Bu tavır, “insan” kavramına verilen
anlamı daraltmıştır. Kapitalist zihniyetle gelişen sanayi toplumlarının temsil ettiği değerlerle
bezenmiş toplumlar dışında kalan toplumlar, eksik (geri) olarak nitelendirilmiş, eksik
(gelişmemiş) kalmış toplumların (kapitalist sanayi toplumlarının değerlerine değil de kendi
toplumsal değerlerine sahip olanlar) sahip oldukları değerler ciddiye alınmadan, onlara kendi
değerleri benimsetilerek, eksiklikten kurtarmaya çalışmış ve onları uydulaştırmışlardır.
Çöküş: Tarih metafiziklerinde çöküş, gayeyi dışarıda bıraktığından ve ilerlemenin
tersi bir yapı sergilediğinden, farklı bir yere sahiptir. Bütünlükçü tarih anlayışlarında temel
yaklaşımlardan biri, en etkili ve yaygın olanı, tarihte bir çöküşün olduğu görüşüdür.
Çöküş anlayışına göre, başlangıçta, her şey mükemmeldir. Ancak insanlar mükemmel
olmadıklarından, ilkelere bağlı kalmamışlar, dolayısıyla da bozulma ortaya çıkmıştır. Kabile
kültürlerinde ve din temelli medeniyetlerde yoğun olarak görülen bu anlayışa göre,
mükemmel olan şeyler, değişmezlik niteliğine sahiptirler; ancak insan değişmektedir. Bu
nedenle insan, mükemmele tam olarak sadık kalamamaktadır. Bunun sonucu olarak, tarihte
bir bozulma başlar, bozulmanın sürmesiyle, çöküş gerçekleşir. Çöküşe neden olan iki temel
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unsur vardır: İlki, başlangıçtaki ilkeleri belirleyen Tanrı, insanları kendi hallerine bırakmıştır.
İkincisi, insanların ilkelere uymamasıdır. Her iki açıklama şekli de, toplumdaki bozulmalar
ve bunalımları temellendirme yolu olarak görülür. Çöküşün gerçekleşme süreci de iki türlü
olmaktadır: İlki, dairesel bir sürecin varlığına inanma. Bu anlayışa göre, başlangıçta, evren ve
içerdiği her şey, özellikle insanlarla ilgili olanlar, mükemmeldi. İnsanların hatalarından
dolayı, kötüye gidiş ortaya çıkmış ve devam etmektedir. En kötü noktaya gelindiğinde,
yeniden mükemmel olma noktasına ulaşılacak süreç başlamaktadır. İkincisi, kökende
mükemmel olarak yaratılan insan, zamanla bozularak kötüye yönelmiştir. Süreç içinde insan
türü ortadan kaldırılacaktır. Kıyamet inanışı da denilen bu anlayışa göre, hayat, kıyamet
sonrasında öte dünyada devam edecektir. Tek tanrılı dinlerde bu anlayış kendini
göstermektedir.
Çöküş öğretisi, Yeniçağ Avrupa medeniyetinde etkisini yitirmekle birlikte varlığını
sürdürmüştür. Modern Avrupa’nın kuruluşunda çok önemli bir yere sahip olan Reform
hareketinin kurucusu, Luther çöküşün gerçekleşeceğine ve insanlığın sonunun geleceğini
ileri sürmüştür. MÖ 4000 i yaratılış yılı kabul eden Luther, insanlık tarihinin altıncı ve
son çağı olarak Papalık dönemi olduğunu kabul etmiştir. Kısacası, dünyanın sonu gelecektir.
Luther, “son gün yakındır, dünyanın yüz yıldan daha uzun süre varlığını sürdürmeyeceğine
inanıyorum” demiştir (Toulmin ve Goodfield 1965, 76). İlerleme fikri 17.yüzyıl
temellendirilip geliştirilmiş olsa da, söz konusu yüzyılın başlarında sistematik düşünürler
dışında kalan kesimlerde çürüme teorisi baskın olmuştur. Daha çok edebiyat çevrelerinde
hakim bir anlayış olarak varlığını sürdürmüştür (Bury 1955, 78). Yeniçağ Avrupa
Medeniyetine hakim olan ilerleme anlayışı, 19.yüzyılda önemli eleştireler almıştır. Bunların
başında Marx’ın kapitalizmin yıkılması gerektiği düşüncesi gelir. Marx siyasi bir bakış
açısından hareket ederken, iki tarih düşünürü Spengler ve Toynbee, medeniyet olgusundan
hareket ederek, söz konusu medeniyetin yıkılacağını, açıklamışlardır. Spengler’e göre kültür,
organik bir yapıya sahiptir. Her organizma gibi, kültür de doğar, büyür gelişir, olgunlaşır
ve ölür. Benzer bir görüş, Toynbee tarafından medeniyetler hakkında da ileri sürülmüştür.
Toynbee’ye göre, her medeniyet doğar, gelişir ve ölür. Her medeniyetin çöktüğü
düşüncesinden hareketle, 21.yüzyılda Batı medeniyetinin çökeceği beklentisi artmıştır.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları
Bir şeyin anlamı nasıl belirlenmektedir?
Siyasi olaylar tarihi anlamlandırmada nasıl etkili olur?
Metafizik yapılırken tarih nasıl kullanılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih metafiziklerinin ortaya koyduğu değer dizileri, içinde geliştikleri medeniyetin evren
tasavvurunu kurmaya yönelik olmuştur. Ortaya konan değerler iktisat ve siyaset
aracılığıyla bağlamlarından koparıldıklarından, tarih metafizikleri, siyasetin pragmatik
araçlarına dönüşmüşler, insanlık, akıl, özgürlük, eşitlik, mutluluk, refah gibi temel değerleri,
zengin ülkelerin burjuvazilerinin siyasi ve iktisadi çıkarlarına bağlı olarak yorumlanmışlardır.
Sömürgecilik temelli iktisat ve siyaset, iki yüzyıllık sürede, dünyayı yaşanılamaz hale
getirerek insan türünün varoluşunu tehdit etmektedir. Gelinen noktada, yeni bir evren
tasavvurunun teorik çerçevesinin çizilmesi için, tarih metafizikleri denemelerinin yapılmasını
gerektirmektedir. İnsanlığın geleceği, insanın kendini nasıl algıladığıyla yakından ilgilidir.
İnsanın kendisi hakkındaki bilinci de tarih metafiziklerinin çıkış noktasıdır.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Aşağıdakilerden hangisi anlam terimini daha iyi açıklamaktadır?

abcde-

Bir şey hakkında zihinde oluşan düşünce
Mana
Adın temsil ettiği şeydir
Tanımlayıcı unsurdur
Sınırlayıcı unsurdur.

2- Tarihle toplumsal kimlik arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

Tarih ve kimlik kendiliklerinden oluşur
Kimlik devlet tarafından belirlenir
Toplumun tarihsel süreci onun kimliğini de belirler
Din toplumu da kimliği de belirlemektedir
Meslekler kimlikleri belirlerler

3- İnsanlık tarihinin bütünlüklü bir anlamının olduğuna neden karşı çıkılmaktadır?

abcde-

İnsanlık tarihinin mümkün olmamasından
Metafiziklerin sürekli yanlış sonuçlar vermesinden
Çok zayıf tarih bilgilerine dayandırıldıklarından
Yanlış siyasi sonuçlara varılmasından
Tarihçiler tarafından kabul edilmediklerinden

4- İlerleme düşüncesine karşı çıkmak için hangi temelden hareket edilmelidir?

abcde-

Eşitsizliklerden
İlerlemenin dayandırıldığı gerekçelerden
İktisadi değerler nedeniyle
Bilimsel değerler nedeniyle
Ahlaki değerler nedeniyle
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5- Tarihi süreç zorunlulukla açıklanırsa aşağıdakilerden hangisi ortadan kalkmaktadır?

abcde-

Eşitlik
Özgürlük
Akıl
Mutluluk
Yaratıcılık

6- Aşağıdakilerden hangisi tarihte gayenin olduğuna ilişkin kanıt olarak kullanılabilir?

abcde-

İnsanın kendini anlamlandırması
İnançlar
Amaçlar
Doğanın geçici olması
İnsanın kısa hayatı

7- İnsanlık tarihinin yaratma modelini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

İnsanın tarihteki bütün olayların nedeni olmasını
Doğanın kendinden oluşmasını
Dünyanın evrenin bir parçası olduğunun gösterilmesini
Canlılığın doğanın bir ürünü olduğunu
İnsanın ve evrenin Tanrı tarafından yaratıldığını

8- Doğa hangi düşünür tarafından tanrısal güçlerle tanımlanmıştır?

abcde-

Kant
Descartes
Hume
Mill
Popper

9- Tarihte zorunluluk ne anlama gelmektedir?

abcde-

Değişkenliğin olduğuna
Değiştirilemez bir yasalılığın bütün olayları belirlediğini
Hukuk kanunlarını ifade etmektedir
Bilimsel keşiflere karşılık gelmektedir
Gereklilik yerine kullanılmaktadır
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10- “Senin borcun yalnız kendine olsun” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisini aittir?

abcde-

Vico
Hegel
Condercet
Kant
Voltaire

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)e, 5)b, 6)c, 7)e, 8)a, 9)b, 10)d
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6. TARİHÇİLİĞİN BİLİMSELLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tarih Bilimi Tartışmaları

6.2. Pozitivizm

6.3. Tarihsicilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Tarihçiliğin modernleşmesinde en önde gelen unsur nedir?
Tarihin temel konusu ne olarak gösterilmektedir?
Modern tarihçiliğin toplumları kuşatan bir yapı sunmasının nedenleri nelerdir?
Tarihçiliğin zayıf kaldığı toplumlarda ortaya çıkan sorunlar neler olabilir?
Bilimsel öndeyi ile kehanet arasında ne fark vardır?
Tarihçilikte öndeyinin olamamasının nedenleri nelerdir?
İnsanın geleceği planlaması mümkün değil midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarihçiliğin
bilimselleştirilmesi

Tarih
yazıcılığının 19. Okumak,
sorgulamak,
yüzyıldaki
gelişmelerini tartışmak ve merak etmek
kavramak

Tarihçiliğin
bilimselleştirilmesi

Alman
tarih
bilimsel
oluşmasındaki
anlamak

Tarihçiliğin
bilimselleştirilmesi

Modern
tarihçiliğin Okumak,
sorgulamak,
toplumları kucaklayışını ve tartışmak ve merak etmek
geçmişi yeni bir anlayışla
incelemelerini kavramak

okulunun Okumak,
sorgulamak,
tarihçiliğin tartışmak ve merak etmek
katkılarını
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Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarihselcilik sorunları

Tarihi
bilimselleştirme Okumak,
sorgulamak,
çabalarının,
tarihten tartışmak ve merak etmek
beklentileri
arttırarak,
tarihin de doğa bilimleri
gibi
öndeyilerde
bulunmasını
istediğinin
farkına varmak

Tarihselcilik sorunları

Pozitivizm
akımının Okumak,
sorgulamak,
bilimselliğin
insanlığın tartışmak ve merak etmek
bütün sorunlarını çözeceği
inancını yaygınlaştırdığını
görmek

Tarihselcilik sorunları

Tarihin bilimselleşmesi ve Okumak,
sorgulamak,
insanlığın
geleceğini tartışmak ve merak etmek
planlama
düşüncelerinin,
tarihin
bilgi
yapısını
sorgulamaya
açtığını
görmek
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Anahtar Kavramlar
Tarih
Tarih yüzyılı
Tarihçilik

Bilimsellik

Modern
Eleştiri

Nesnellik

Filoloji

Belge

Devlet

Ulus

Tarihselcilik

Pozitivizm
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Öndeyi

Genelleme

Yasa

Popper
Doğa bilimleri

Kesinlik
Doğruluk

Plan

Fizik
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Giriş
Modern dönemde tarih düşüncesi iki çizgi izlemiştir. İlki, tarih olayını felsefi bir
tarzda değerlendirmektir. Bu yaklaşım, önce tarih bilgisinin yöntemi ve yapısı üzerinde
durarak tarih felsefelerinin oluşmasını sağlamıştır. Bazı filozofların, tarih felsefesinin
kapsamını genişleterek insanlık tarihinin bütünü hakkında kavramsal analizlere dayalı
sistematik yapılar ortaya koymalarıyla birlikte, tarih metafiziklerine dönüşmüştür. İkincisi,
tarih yazıcılığıdır. Tarih yazıcılığı, tarihin neden araştırılacağı, nasıl araştırılacağı, nelerin
konu yapılacağı, nasıl anlatılacağı gibi, temel sorunlardan hareketle, tarihsel bir olayı ya
da olaylar dizisini yazılı bir çalışma haline dönüştürmedir. İkinci çizgi, tarihin
bilimselleştirmesine giden yolu oluşturduğu gibi tarihi bilim olarak temellendirme
denemelerine de neden olmuştur. 19. yüzyıl hem tarih felsefesinde en üst noktaya ulaşılması
nedeniyle hem de tarih yazıcılığının bilimselleştirilmesi çabalarıyla, tarih yüzyılı olarak
anılmaktadır.

6.1. Tarih Bilimi Tartışmaları
19. yüzyılda tarihçiliğe ne kadar önem verildiğini, Hegel’in düşüncelerinde açıkça
görülmektedir. Hegel’e göre, tarihlerini yazıya geçirmeyen toplumlar tarihsizdirler ve onlar
tarih biliminin konusu olamazlar. Çünkü bir halkın asıl nesnel tarihi ilkin onun bir tarih
bilimine sahip olmasıyla başlar (Hegel 1991, 13). Yani herhangi bir halk, kendi tarihini
yazmamışsa, o halkın tarihi yoktur sonucu çıkmaktadır. Hegel hayati bir noktaya işaret
etmiştir. Eğer halkın yazılı bir tarihi yoksa o halk var değildir. Çünkü bir halkın varlığının
en önemli kanıtı o halkın yazılı tarihidir. Hegel’e göre, ister yüzyılları ister bin yılları
içine alsın, ister devrimlerle, göçlerle, en beklenmedik değişikliklerle geçmiş olsun, tarih
yazımından önce geçmiş olan zamanlar halkların nesnel anlamında tarihini oluşturmazlar.
Çünkü öznel öğe, tarihin anlatılması öğesi eksiktir. Bir rastlantı sonucu o dönemlerde
anlatılmadığı için değil anlatılamadığı için tarih olmamıştır (Hegel 1991, 164). Hegel’in
ortaya koyduğu bu anlayış 19.yüzyılda toplumların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları bir
dönemde, tarihçiliğe verilen değeri göstermektedir. Tarihçiliğin önemi arttıkça, tarihçiliğin
nasıl yapılması gerektiği de, düşünürlerin başlıca sorunları arasında olmuştur. Aşağıda
Alman tarihçiliği örneğinde tarihçilikteki gelişmeler değerlendirilmektedir.
19.yüzyıl tarih yazıcılığının önünde ciddi engeller vardır. Rasyonalist okulun
geçmiş özellikle de Ortaçağ hakkındaki olumsuz düşünceleri baskın olarak varlığını
sürdürmüştür. Din kaynaklı kıyamet teorisi karşısında nasıl bir tavır alınması gerektiği
belirsizdir. Arşivler yetersiz ve belgeler düzensizdir. Tarih yöntemleri belirlenmemiş ve
uzmanlıklar ortaya çıkmamıştır (Barnes 1957, 239). Bütün bu sorunların üstesinden
gelebilecek çalışmalar 19. yüzyılın başından yapılmaya başlanmıştır. 19 yüzyıla kadarki
süreçte tarih yazımında iki eğilim görülmüştür: İlki, eğitimli insanların merak sardığı ve
uğraştığı antik konuların aktarılmasıdır. Diğeri ise, edebi temelli bir yaklaşımdır. İngiliz
tarihçileri Gibbon ile Hume bu iki geleneği birleştirme eğilimi göstermişlerdir. Alman
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üniversitelerinde ortaya çıkan eğilim, tarihin, eğitim yönünün giderek genişlemesi, antik
konulardan uzaklaşması (Iggers 2000, 23), toplumsal sorunlar üzerine eğilme yönünde
olmuştur. 19.yüzyılda gelişen siyasi ve iktisadi anlayış, tarihçiliğin belirli kamusal
ihtiyaçlara
ve siyasal amaçlara hizmet için kullanılması gerektiğini görmüştür.
Ulusçuluğun etkisindeki siyasi otorite, tarihsel kimliği ve tarih bilincini biçimlendirmeye
çalıştığından, tarih araştırmalarının sonuçlarını tarihçilere güvenen topluma aktarılmasını
sağlamıştır. Bu tutum, önyargılardan ve değer yargılarından özgür olmayı gerektiren
tarihçilerin mesleklerine karşı sorumluluklarıyla, ait oldukları toplumun değerlerine bağlı
olma ve toplumun çıkarlarını gözetme anlamında topluma karşı sorumlulukları arasında
gerilim oluşturmuştur. Tarihçi, nesnellik adına toplumun aleyhine olacak sonuçlara
varmalı mı yoksa siyasi kaygılar ve toplumsal kabuller doğrultusunda olguları çarpıtmalı
mı? Tarihçinin yüz yüze kaldığı bu ikilemden kurtulması mümkün olmamıştır.
19.yüzyıl tarihçiliğini belirleyen önemli gelişmelerden biri Berlin Üniversitesi’nin
kurulmasıdır. Humboldt tarafından 1810 yılında kurulan Berlin Üniversitesi, monarşik,
bürokratik, askeri ve aristokratik özellikler gösteren, yukarıdan bir devrimle gerçekleşmiş ve
üniversitenin kuruluşu orta sınıfların eğitilmesine büyük katkı sağlamıştır. Humboldt’un
kaygısı, bilgili ve sadık yurttaşlardan oluşan bir toplumun temellerini oluşturmaktır.
Üniversite reformunun demokratik olması kesinlikle düşünülmemiş, hümanist eğitim olarak
kabul edilen ağırlıkla Latin özellikle de Yunan klasiklerinin eğitimine yer verilmiştir. Bu
tür eğitim, burjuvazi ile toplumun diğer kesimleri arasındaki uçurumu derinleştirmiştir
(Iggers 2000, 23-24). Yunan ve Roma klasiklerinin okutulması, özellikle Yunanca’nın
yaygın olarak öğrenilmesini sağlamıştır. Bu eski kültürlere 19.yüzyıl zihniyetiyle yaklaşmak
söz konusu kültürleri yeni bir bakış açısıyla yorumlanmasına neden olmuştur. Burjuvazinin
eğitimden geniş ölçüde faydalanması ve toplumu yönlendiren sınıf haline gelişi, geçmişe
bakış açısında da önemli değişimlere neden olmuştur.
Berlin Üniversitesinde, tarih konusunda iki öbek oluşmuştur: 1- Hegel ve
taraftarları; 2- Tarih okulunu kuran , Friedrich Carl von Savigny ve Karl Friedrich Eichhorn
gibi hukukçulardan oluşmuştur. İkinci öbekte, Niebuhr, Böckh, Bopp ve Lachmann gibi
filologlar, Schleiermacher gibi teologlar da yer almışlardır (Iggers 1968, 65-66).
Berlin üniversitesinde Hegel ve taraftarlarıyla Tarih Okulu mensupları olarak iki
öbek ortaya çıkmıştır. Tarih üzerine düşünceler tarihin sadece tarihçilerin sorunu olmadığı,
filozofların, filologların, teologların da sorunu olduğunu sergilemiştir. Hegelciler ile Tarih
okulu mensuplarını birbirinden ayıran şey hakikat ve gerçeklik hakkındaki yaklaşımlarıdır.
Hegel’e göre fenomenler dünyası sadece rasyonel ilkeye dayanmakta ve hakikat sadece
rasyonel kavramlarda içkindir (Iggers 1968, 66). Tarih okulu öbeğinin eğilimi, tarihe
sadece rasyonel tavırla yaklaşılmamalıdır; aynı zamanda birey ve duyumlarının hakikat ve
gerçeklikteki payını sorgulaması gerektiği yönündedir. Her iki öbek de tarih araştırmasına
konu olan fenomenlerin arkasında, metafizik gerçekliğin olduğuna inanmıştır. Bütün
araştırmaların amacı bu gerçekliği ortaya koymak olmalıdır. Niebuhr, Savigny ve Ranke,
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Hegel’le birlikte, hakiki felsefe ve hakiki tarih, temelde bir ve aynıdır düşüncesini
paylaşmışlardır. Hegel’den ayrıldıkları nokta, hakikate ancak tarih araştırmalarıyla
varılacağı düşüncesi olmuştur. Çünkü, tarih daha kompleks, daha hayati, anlaşılması zor ve
hükmedici bir kapsayıcılığa sahip olduğunu ve Hegel’in salt mantıksal evren
kavrayışından daha geniş bir alanı içerdiğini ileri sürmüşlerdir (Iggers 1968, 66). Tarih
Okulu mensupları, evrenin kuruluşunu zihinsel temelde değil, tarihsel olarak gerçekleştiğini
göstermek çabasında olmuşlardır. Savigny ve Eichhorn için tarih, sadece geçmiş örneklerin
toplanması değil şimdi hakkındaki doğru bilgidir. Tarih sadece geçmiş hakkında değil,
şimdiki zaman hakkındadır. Tarih Okulu, her çağın kendine özgü değerleri ve bağımsızlığı
olduğu düşüncesini benimsemiştir. Ancak geçmişle şimdi arasındaki bağlara da işaret
etmişlerdir (Iggers 1968, 66). Bu tartışmalar, tarih bilgisinin özelliklerini ve onun nasıl
araştırılması gerektiğini sorununu açığa çıkarmıştır.
Iggers’ın belirttiğine göre Ranke’yle başlayan “bilimsel” yönelimli tarih anlayışıyla
Thukidides’ten Gibbon’a kadar süren edebi tarih anlayışı şu üç temel varsayıma
dayandırılmıştır: 1- Her iki anlayış da, tarihin gerçekten varolan kişileri ve gerçekten icra
edilmiş eylemleri ortaya koyduğunu benimseyerek örtüşme kuramını kabul etmişlerdir. 2Her iki anlayış da eylemlerin eylemi gerçekleştiren aktörlerin niyetlerini yansıttığı
düşüncesini benimsemişlerdir. İncelediği olayı tutarlı bir şekilde ortaya koymak isteyen
tarihçi öncelikle eylemlerin arkasındaki niyetleri kavramalıdır. 3- Her iki anlayış da, sonraki
olayların tutarlı bir silsile içinde öncekileri izlediğini ve tarihin tek boyutlu, diakronik bir
zaman içinde ilerlediğini kabul etmiştir (Iggers 2000, 2-3). Ancak Ranke ve takipçileri,
tarihin bilimsel yolla araştırılması gerektiğini iler sürmüş ve uygulamışlardır. Bu yeni
tavrın özellikleri Ranke’nin Berlin Üniversitesi’ndeki uygulamalarında ortaya çıkmaktadır.
Ranke’nin amacı tarihi profesyonel olarak eğitim görmüş tarihçiler tarafından icra
edilen pozitif bir bilime dönüştürmektir. Geçmişi dürüstçe yeniden canlandırmak ve ebedi
zarafet içinde anlatan tarih yazma tarzını gerçekleştirmektir. Tarih, yalnızca uzmanlar için
değil daha geniş bir kesim için yazılmalı ve tarih hem bir bilimsel disiplin, hem de kültür
kaynağı haline getirilmelidir (Iggers 2000, 25). Ranke’nin tarih yazımına getirdiği kurallar,
olguları esas almak, özellikle Yunan ve Roma kaynaklarını filolojik eleştiriden geçirmek,
kullanılan kaynakların çeşitliliğini artırmak, şeklinde sıralanabilirler. Ayrıca, kullanılan
belgelerin yazarının eğilimlerini, eylemlerini, kazancını detaylı bir şekilde incelemelidir.
Uluslar ve çağların karakteri, hakim olan düşünceler (zamanın ruhu) tarafından
belirlendiğinden araştırma konusu yapılan dönemin düşünsel yapısını çalışmanın merkezine
yerleştirilmedir. Tarihçi olayı anlatırken hiçbir şekilde kendi önyargılarını eğilimlerini,
kişisel sorunlarını işe karıştırmamalıdır. Olayı olduğu gibi ortaya koymalıdır (Barnes 1957,
245-246). Bu kurallar, dönemi anlamak için dönemin düşüncelerinin incelenmesi gerektiğini
ve nesnelik ilkesini ortaya koymaktadır. Bunların yanında, Ranke, her çağın kendi içinde
değerlendirilmesini ve tarihçinin kendi döneminin değerlerini geçmişe yüklememesi
gerektiğini vurgulamıştır. Tarihçi, çalıştığı dönemin kendine özgü renklerini, bütün
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canlılığıyla sergilemelidir. Ranke, bütün tarihi sürecin Tanrı’nın inayeti sonucu ortaya
çıktığını tarihçinin göz önünde bulundurmasını da istemiştir (Evans 1999, 25).
Ranke’ye göre bilmesel araştırma eleştirel yöntemle yakından bağlantılıdır. Filolojik
eleştiri yöntemleri konusunda, doğru dürüst bir eğitim tarihçi adayı için zorunlu bir ön
koşuldur (Iggers 2000, 25). Ranke’ye göre katı kurallara bağlı bilimsellik değer yargılarından
kesinlikle kaçınmayı gerektirir. Ona göre tarihçi, “geçmişi yargılamaktan” sakınmalı ve
kendisini, “şeylerin gerçekten nasıl olduğunu göstermekle” sınırlamak zorundadır. Aynı
zamanda, olguların tespitini tarihçinin eserinin temel ödevi olarak gören her türden
pozitivizmi de dışlamıştır. Ranke pozitivist anlayış gereği olguları istatistiksel bir veri
olarak görmemiş, onların her birinin çok yoğun anlam yüklerine sahip olduğunu kabul
etmiştir. Böylelikle tarih, insanî dünyanın anlamını zenginleştiren bilim olarak felsefileşmiş
ya da felsefenin yerini almaya çalışmıştır (Iggers 2000, 26). Ranke, bir yandan, katı
kurallara bağlı bir bilim olarak tarih kavramını oturtmak için bütün değer yargılarını ve
metafizik spekülasyonları reddetmiştir. Diğer yandan, nesnel araştırmaya yönelik bir
tavır sergilerken felsefi ve siyasi varsayımların etkisini kabul etmiştir (Iggers 2000, 25).
Böylelikle Ranke, bir yandan tarihi nesnel bir çalışma olmasını isterken, diğer yandan,
siyasi kaygıların tarihle ilişkilendirilmesinin önünü açmıştır Ranke varolanla ideal olanı,
birbirine eşitleyen Hegelci bir yaklaşım sergilemiştir. Dönemin Avrupa devletlerini,
özellikle de Alman devletini, Tanrı’nın düşüncesi ya da ruhsal cevheri olarak görmesi,
tarihçiliğinin tartışmalı yanlarından biridir. Devlet konusunda bir düzeltme yaparak, bütün
devletlerin, Tanrı’nın yeryüzündeki amacının gerçekleştiren en mükemmel örnekler olarak
sunması, tarafsızlığı ilke edindiğini gösteren deliller arasındadır (Evans 1999, 25).
Hegel, felsefi yaklaşımını tarihsel bir yaklaşımla ikame etmesine karşın, Ranke,
mevcut devletlerin tarihsel büyümenin sonuçları olduklarını kabul ettiğinden ve devletlerin
“ahlâki enerjileri”, “Tanrısal düşünceleri” oluşturdukları konusunda Hegel’le hemfikirdir.
Ranke, yerleşik siyasal ve toplumsal kurumlara, devrimci araçlar ya da geniş reformlarla
yönetilen her türlü meydan okumanın tarihsel ruha yönelik bir tecavüz olduğunu ileri
sürmüştür. Yalnızca, “gerçekten neler olmuş olduğunu göstermenin” peşinde koşan ve
geçmişe “tarafsız” yaklaşımı savunan Ranke, tarihte tanrısal inayetin etkisini kabul etmiştir.
Ranke’ye göre modern dünyanın tarihi, güçlü bir monarşi ve aydınlanmış bir kamusal
hizmetin himayesi altında, yurttaş özgürlüğünün ve özel mülkiyetin varolduğunu ve
güçlendiği Restorasyon Prusya’sının siyasal ve toplumsal kurumlarının güvenilirliğini,
sağlamlığını destekler niteliktedir. Dolaysıyla devlet, tarihin merkezine yerleştirilmiştir
(Iggers 2000, 26). Ranke’nin ortaya koyduğu tavır ve temellerini attığı tarihçiliği anlamak
için, dönemin tarihsel ve dinsel özelliklerini göz önünde tutmak gerekir. Ranke’nin
sergilediği iki tutum, bir tarafta nesnelliği merkeze alarak, tarihin bilimselleşmesini ve
profesyonelleştirilmesi, diğer tarafta da tarihçinin siyasal ve kültürel rolü ilk bakışta bir
çelişki gibi gözükse de, öyle değildir. Ranke’de görülen tavır, tarihi veriyi nesnel ve
profesyonel bir şekilde ortaya koyduktan sonra, onun siyasi amaçlarla kullanılması
tarihçiyi bağlamaz, şeklindedir. Ayrıca bu sorun, halen tarihçiliğin önünde duran en
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önemli konular arasındadır. Ranke, tarihçiliğe getirdiği yeni anlayış ve yöntem nedeniyle,
yüzyılın sonunda tarih biliminin babası ilan edilmiştir.2
Ranke’de görülen pozitif bilimselliğin, değer yargılarından kaçınması beklentisi ile
tarih yazımının fiilen siyasal ve toplumsal değerlere bağımlılığı arasında oluşan gerilim,
Ranke sonrasında gelişen yeni profesyonel tarihte de kendini göstermiştir. 19.yüzyılda tarih
biliminde görülen muazzam yükseliş, siyasal ve toplumsal ortamla çok yakından ilişkilidir.
Yalnız Almanya’da değil, Fransa’da da tarihsel araştırmalar devletin finanse ettiği
üniversiteler ve enstitülerde yürütülmüştür (Iggers 2000, 28). Fransa’da Michelet ya da
Lavisse, Almanya’da Sybel ve Treitschke’nin tarihlerinde çok farlı bir ulusal geçmiş miti
doğmuştur. Şaşırtıcı olan şey, profesyonelleşme, ona eşlik eden bilimsel ethos ve bilimsel
uygulamaların gelişimiyle birlikte, her yerde tarih yazımının giderek artan düzeyde
ideolojileştirilmesine yol açmasıdır. Tarihçiler arşivlere , kendi milliyetçiliklerini ve sınıfsal
kanılarını destekleyecek, dolaysıyla onlara bilimsel bir yetke halesi sağlayacak kanıtlar
bulmak amacıyla girmişlerdir (Iggers 2000, 28-29). Bununla birlikte, siyasal kaygıların
yanında nesnellik öncelikli bir konu olarak Ranke geleneğinde her zaman hissedilmiş ve
tarihçiden nesnel bir tavır sergilemesi beklenmiştir.
Ranke, Hegel’in “dünya tarihi, bir dünya mahkemesidir” düşüncesine katılmıştır.
Dünya tarihi, dünyaya ilişkin yargıdır. Çünkü kendi bağımsız tümelliği içinde tüm özel
biçimleri içerir (Cassirer 1980, 177). Tarih bir dünya mahkemesiyse, tarihçinin bu
mahkemedeki rolü nedir? Ranke, tarihçinin görevini, daha bir haddini bilerek gözden
geçirmişti. O büyük dünya tarihi denemesinde tarihçinin yargıyı söylemesi değil,
hazırlaması gerektiğini düşünmüştür. Bu ahlâksal kayıtsızlığın ötesinde, yüksek seviyede
ahlâksal sorumluluk duygusudur. Ranke’ye göre tarihçi, dava edilenin ne savcısı ne de
avukatıdır. Eğer o bir yargıç gibi konuşacaksa bir sorgu yargıcı şeklinde konuşur.
Tarihçi, davanın tüm belgelerini en yüksek hukuk mahkemesi olan dünya tarihine
bildirmek üzere biriktirmek zorundadır (Cassirer 1980, 178). Tarihçi, kendi değer
yargılarına göre olayları yorumlarsa, tarihteki nesnellik önemli bir sorun haline gelir.
Ranke’nin eserlerinde gösterdiği tavır, kendi görüşlerini metne yansıtmamak olmuştur.
Bu yüzden de şiddetle eleştirilmiştir.
Ranke, şu konularda eleştirilmiştir: 1-Bir konu hakkındaki bütün belgelerin
incelenmesi gerektiğini belirtmiş, bu imkansızdır. 2- Tarih çalışmalarında, siyasi olaylar ve
baskın kişilikler ağırlıklı yer almış, iktisadi ve sosyal hayat ile kurumların siyasal
yanlarını önemsememiştir. 3-Tarihte Tanrı’nın inayetini dindarca benimsemiştir. 4-Luther
ve Prusya’ya aşırı bir şekilde bağlı kalmıştır (Barnes 1957, 246). Ranke’de görülen,

Ranke, 19.yy profesyonelleşmiş tarih biliminin modeli oldu. Tarihçilik üzerindeki etkisinden dolayı,
1884 te kurulan American Historical Assaciation “tarih biliminin babası” olarak Ranke’yi kabul etti (Iggers
2000, 28).
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tarihin nesnel bir bilim olarak kabulü ile tarihçinin bir toplumun üyesi olarak taraflı
davranması arasındaki gerilim, günümüz açısından da pek değiştiği söylenemez.
19.yüzyılın sonunda üniversitelerde, tarih yazımının ilkeleri eleştirel bir incelemeye
tabii tutulmuştur. Bu girişimden modern çağda tarih araştırmalarının nasıl yapılması
gerektiğine ilişkin bir kavram doğmamakla birlikte, tarihin konusunun genişletilmesi,
toplumun, iktisadın ve kültürün rolüne daha geniş bir yer ayrılması gerektiğine ilişkin
yaygın bir kanı ortaya çıkmıştır. Dahası, olaylar ve büyük kişilikler üzerinde yoğunlaşan
anlatısal ve ağırlıklı olarak siyasal bir tarih yönündeki tercihe itirazlar yükseldi ve tarihin
kültür bilimlere daha yakından bağlantılı olması gerektiği ileri sürülmüştür. Yüzyılın
başında belirlenen, tarih profesyonel bir uğraşı olmalı ve tarihin bir bilim olarak kabulü,
ilkeleri hiç sorgulanmamıştır (Iggers 2000, 32). Yine 19.yüzyılın sonunda Alman düşünürler,
tarihin, pozitif doğa bilimleri gibi bir bilim olamayacağı gerçeğini ortaya koymuşlardır.
Doğa bilimlerine karşı tavrı, Dilthey, Windelband, Rickert gibi Yeni Kantçılar yöntem
konusunda yoğunlaşarak (Iggers 2000, 38) kültür bilimlerinin farklı özelliklerinin olduğuna
işaret etmişlerdir. Doğa bilimlerinin amacı, cansız doğanın, yasalara uygun, kendini
tekrarlayan örtüsünü soyut terimlerle “açıklayan”, “nomothetic” ya da genelleyici
formülasyonlarla ulaşmak iken, beşeri ya da kültürel bilimleri, somut kültürel, toplumsal
ve tarihsel ortamlarda, insani eylemlerin amacını yakalamanın ve “anlamanın” aracı olarak
“idiographic” bireyselleştirici yöntemlere başvurmaktır. Tarih araştırmaları gibi, kültürel
bilimlerin, tekil görüngülerinden yola çıkarak, daha geniş toplumsal ve tarihsel
bağlamlara nasıl ilerleyeceği sorunu fazla geliştirilememiştir (Iggers 2000, 38).
Alman tarihçiliğindeki tartışmalar uygulanan yöntemler, benimsenen kurallar,
konuların yorumları tarihçiliği önemli ölçüde geliştirirken siyasi alanda önemli spekülatif
yorumların yapılmasını da neden olmuşlardır.

6.2. Pozitivizm
Tarihi bilim yapmak isteyenlerin dayandıkları en önemli temellerden biri de
pozitivizm olmuştur. Doğa bilimleri bilgisini ve yöntemini yücelten bir felsefe olarak
pozitivizm, 19 yüzyılda çok etkili hale geldiğinden tarih çalışmalarını da bilim olma
yönünde zorlamıştır. Pozitivizmin tarihçilik üzerindeki etkisini, Collingwood’un tespitleri
doğrultusunda değerlendireceğiz.
19. yüzyılda, genel olarak Hegel’in tarih felsefesine karşı düşmanca bir tavır ortaya
çıkmıştır. Hegel, yüksek ve aşağı organizmalar arasındaki farkları zamansal değil mantıksal
saymış, böylece evrim tasarımını reddetmiştir. Hegel sonrası kuşak ise, doğal hayatın,
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tarihsel hayata benzer olduğu ve ilerleyici özellikler taşıdığı benimsenmiş (Collingwood
1990, 137), evrim düşüncesinin yolunu açmıştır. Evrim düşüncesi, tarihsel düşüncenin
saygınlığını artırmıştır. O zamana kadar tarihsel düşünce ile bilimsel düşünce arasındaki,
yani tarih hakkındaki düşünce ile doğa hakkındaki düşünce arasındaki ilişki, bir karşıtlık
temeline dayandırılmıştır. Tarih kendi özü gereği ilerleyici, bilimse özü bakımından
durağan konulara yönelmişlerdir. Darwin’le birlikte, bilimsel bakış açısı, tarihsel bakış
açısına teslim olmuş ve her ikisi de konularını ilerleme ilkesine göre araştırmaya
başlamışlardır. Evrim, hem tarihsel ilerlemeyi hem de doğal ilerlemeyi kapsayan, genel bir
terim olarak kullanılmıştır. Evrimin bilim çevrelerindeki zaferi, tarihin pozitivistlerce doğaya
indirgenişinin, doğanın kısmen tarihe indirgenmesiyle sınırlandırılması anlamına gelmiştir
(Collingwood 1990, 137). Bu iki alanın birbirine bu şekilde yaklaşımı tehlikeli olmuştur.
Çünkü tarihsel sürecin, aynı doğa yasasına bağlı olduğu, dolaysıyla, doğa biliminin
yöntemlerinin tarih araştırmalarında da kullanılabileceği düşüncesini güçlendirmiştir. Bu
yaklaşım tarih için zararlı olmuştur. Ancak Alman Tarih Okulu’nun geliştirdiği filolojik
yöntem, bu zararların en az olmasını sağlamıştır.
Pozitivist anlayışın, tarih yazıcılığına etkisi, öncelikle olguların eleştirilerek
toplanmasında görülmüştür. Eleştirilerek toplanan malzeme, tarih bilgisinin olağan üstü
artmasına neden olmuştur. Gizli ve açık kayıtların kullanılması, Latin kayıtları külliyatının
oluşturulması, tarihsel metinlerin ve her türden kaynağın yeniden yayınlanmaları,
tarihçiliğe büyük katkılar sağlamıştır. En iyi tarihçiler ayrıntı uzmanı olmuşlardır.
Evrensel tarih ülküsü, boş bir düş diye süpürülüp atılmış ve tarihsel yazın ülküsü monografi
haline gelmiştir (Collingwood 1990, 135). Olayların toplanmasından sonra gerçekleşmesi
gereken, olayları açıklayacak yasaları keşfetme süreci beklenen sonuçlara ulaşmamıştır.
Pozitivist
filozoflar, salt
olgulara saplanıp
kalındığı
sürece, tarihin bilimsel
olamayacağından yakınmışlardır. Olgu belirlemek için olgu belirlemenin bir anlamı yoktu
(Collingwood 1990, 136). August Comte bu sorunun üzerine giderek, hazırlanan malzemeyi
kullanmaya başlamıştır. Comte’a göre, insan yaşamına ilişkin olguları keşfetmek,
tarihçinin, olgular arasında bağıntı kurmanın da sosyolojinin işidir. Comte, sosyologu,
tarihçinin yalnızca deneysel olarak düşündüğü olgular hakkında, bilimsel olarak düşünüp
tarihi bilim düzeyine yükselten bir çeşit üst-tarihçi olarak görmüştür (Collingwood 1990,
136).
Pozitivist tarihçiler olguları toplarken iki yöntem kuralını benimsemişlerdir: 1- Her
olgunun ayrı bir bilme edimi ya da araştırma süreciyle belirlenebilir bir şey sayılması
gerekir. Böylece tarihsel olarak bilinebilirin tüm alanı her biri ayrı olarak irdelenecek
sayısız küçük olgular halinde parçalanmıştır. 2- Her olgu, yalnızca bütün geri kalanlardan
değil, bilenden de bağımsız düşünülmesi gerekir. Öyle ki, tarihçinin bakış açısındaki bütün
öznel öğeler atılmalı ve tarihçinin olgular üzerine hiçbir yargı vermemesi, yalnızca ne
olduklarını söylemeleri yeterlidir, düşüncesine varılmıştır. İki yöntem kuralının değeri,
tarihçileri, ayrıntılarla ilgilenmeye ve duygusal tepkileriyle konularını renklendirmekten
kaçınmaya itmek olmuştur. Her iki yaklaşım da kusurlar içeriyordu. Olgular sonsuz
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ögelere bölünebilirdi, ama bu bölünme tarih açısından bir anlam ifade etmezdi. Pozitivizmin
modern tarih yazımına mirası, dar çerçeveli sorunlar üzerindeki eşi görülmemiş
uzmanlığın geniş çerçeveli sorunlarla uğraşmadaki eşi görülmemiş zayıflıkla birleşmesi
olmuştur (Collingwood 1990, 139-40). Bu yaklaşım tarzı, tarihin süreçli bir yapı olduğu
gerçeğiyle uyuşmamaktadır. Olguları bölümleme, tarihin süreçli yapısını parçaladığından,
tarihsel anlamın kaybolmasıyla karşı karşıya getirmektedir.
Pozitivistlerin doğa bilimleri yöntemiyle tarihe yaklaşımları, tarih araştırmalarında
temel olan şu sorulardan kaçınmalarına neden olmuştur: Tarihsel bilgi nasıl olanaklıdır?
Tarihçi, şu anda geri getirme ya da yineleme söz konusu olmadığına göre, kendisi için algı
konusu olmayan olguları nasıl ve hangi koşullarla bilebilir? Bilimsel olgular ile tarihsel
olgular arasında kurdukları yanlış benzeşimle bu soruyu sormaları olanaksızlaşmıştı. Bu
yanlış benzeşimden ötürü, böyle bir sorunun yanıtlanmasına gerek olmayacağını
düşünmüşlerdir (Collingwood 1990, 141). Bu sorular, pozitivist yöntemle cevaplanamazlar.
Cevaplanmaları durumunda, pozitivist anlayıştan uzaklaşmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
19. yüzyılda kullanılmaya başlanan filolojik eleştiri yöntemi iki işlemden oluşur:
İlki, kaynakları oluşturucu parçalara ayıran çözümleme, ikincisi, çözümlemeden elde edilen
daha güvenilir parçaların da, yazarın bakış açısının olgulara ilişkin yargısını nasıl
etkilediğini gösteren ve böylece tarihçinin bu yolla ortaya çıkmış çarpıklıkları hesaba
katmasını sağlayan iç eleştirisi (Collingwood 1990, 138). Bu yöntem, tarihçileri büyük
yanlışlıklar yapmaktan alıkoymuştur. Yeni yöntem, Almanya’dan Fransa ve İngiltere’ye
sıçramış ve yöntemin benimsendiği her yerde, tarihçilerin kendilerine göre bir işlerinin
olduğu, pozitivizmin bu konuda kendilerine öğretecek hiçbir yararlı şeye sahip olmadığı
anlayışı yerleşmiştir. Olguları eleştirel bir tarzda incelerken, pozitivizmin öngördüğü ikinci
aşamaya, yasalar belirleme aşamasına, ulaşmayı reddettiler. Tarihçiler kendilerini olgularla
uğraşmaya verdiler. Ranke’nin ünlü sözüyle, tek tek olguların bilgisi olan tarih, özerk bir
araştırma olarak kendini yavaş yavaş genel yasaların bilgisi olan bilimden koparmıştır
(Collingwood 1990, 138-39).
19.yüzyıl sonunda, tarihin
bir
bilim olduğu
görüşü
tarihçiler arasında
yaygınlaşmıştır (Evans 1999, 28). Tümevarımcı bir yöntemle olguları toplayıp, öznellikten
uzak bir tavırla, onları uygun yöntemlerle gün ışığına çıkararak bilgi boşluklarını
doldurmak tarihçinin en önemli işi olarak görülmüştür. Bütün belgelerin eleştirel
tanımlamaları bitirildiğinde, tarihin işi de bitmiş olacaktır. Fiziğin ve tarihin yapacakları
işlerinin kalmadığını söylendiği dönemde her iki alanda da patlamalar yaşanmıştır.
19.yüzyıl olayları hakkında büyük yığınlar oluşturan belgelerin hepsini eleştirel bir tarzda
inceledikten sonra tarih yazılacaksa, 19. ve 20. yüzyıl tarihleri hiç yazılamayacaktır (Evans
1999, 29).
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19.yüzyılın sonu itibariyle çok sayıda tarihçi, Voltaire ve Gibon aydınlanma
yazarlarının hem de Ranke gibi romantiklerin evrenselleştirici eğilimlerine karşı
çıkmışlardır. Popüler milliyetçi tarih, Almanya’da Treitschke, Fransa’da Michelet ve
İngiltere’de Macaulay’la en yüksek noktasına ulaşmıştır. Milliyetçi tutum, en bilimsel
çalışan tarihçileri de etkilemiştir. Hemen hemen tüm tarihçiler, tarih araştırmasının ilk
nesnesinin devlet olduğunu kabul etmişlerdir. Tarihçinin görevinin, esas itibarıyla,
devletlerin kökenleri, gelişmeleri ve birbirleriyle ilişkilerini incelemek olduğu konusunda
genel bir kabul ortaya çıkmıştır (Evans 1999, 34). Tarihi bilimselleştirme ya da doğa bilimi
türünden bilim haline getirme çabaları Alman Tarih okuluyla başlamış, pozitivizmle
devam etmiştir. Tarihi bilimleştirme çabalarına, ciddi eleştiriler yapılmıştır.

6.3. Tarihselcilik
Tarihselcilik, 19.yüzyılda Alman tarih okulunun tarihle ilgili geliştirdiği düşüncelere
verilen addır. Bu anlayış, tarihin bilim olduğu ve bilimsel yöntem kullandığını, insanla
ilgili her şeyin bu bilimle açıklanabileceği düşüncesini savunmuştur. Fiziğin doğa
yaslarını keşfettiği gibi toplumun yasaları da tarih ve onun teorik kısmı olan sosyoloji
tarafından keşfedilmelidirler. Toplum da doğa yasaları benzeri yasalar temeline
oturtmaktadır. Toplum yasaları keşfedildiğinde toplumu biçimlendirmek, yönetmek,
geleceğini belirlemek mümkün olacaktır. Sıralanan düşünceler tarihsiciliğin (tarihselcilik)
genel özellikleridir. Bu anlayışı en iyi yansıtan söz şu olmuştur: İnsanın doğası yoktur
tarihi vardır.
19. yüzyıl tarih açısından çok verimli geçtiği yukarıda sıralanan konulardan
anlaşılmaktadır. Tarihin bir bilim olarak kurulma sürecinde, doğa bilimleri özellikle de
fizik bilim örneği olarak kabul edilmiş, yeni kurulan bütün bilimler, fizik türünden bir
bilim olmaya çalışmışlardır. Fiziğin temel özelliği, ortaya koyduğu bilgilerin
denetlenebilirliği, güvenilirliği ve genel geçerliğidir. Tarih çalışmalarının ileri bir noktaya
ulaşması, tarihin kültür dünyasında bir takım olayları açıklamada kullanılması ona verilen
değeri artırmıştır. Ayrıca, dini inancın zayıflaması ve kültürel dünyanın tümüyle insan
başarıları olarak benimsenmesi, insanın merkeze yerleşmesi, insanla tarih arasındaki
ilişkinin zorunlu bir bağa dayandığının tespiti historicist (tarihselcilik, tarihsicilik) bir
anlayışın yerleşmesine neden olmuştur.
Ranke ve Alman tarih okulunun geliştirdiği tarihe ilişkin düşünceler, historiciszm
(tarihselcilik, tarihsicilik) terimiyle anılmaktadır. Tarihe bakış açıları, yeni bir entelektüel
sürecin başlamasına neden olmuştur Historicisim bir tarih kuramı olmaktan öte, bütüncül
yaşama felsefesiydi; bilim özellikle de beşeri ya da kültürel bilimler kavramı ile siyasal
ve toplumsal düzen kavramının benzersiz bir bileşimiydi. Ortega’nın “İnsanın doğası
yoktur tarihi vardır” düşüncesi bunu açık bir şekilde dile getirmiştir (Iggers 2000, 29).
Historicismin sergilediği bu resim, pratikte, bir bilim veya branşın konu ve sistematiğini
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çerçeve halinde veren bir uğraşı, anlamında dogmatiktir (Rothacker 1990, 23). Rothacker’e
göre, tarihsiciliğin en güç sorunu, olguların da, kuramların da doğruluğunun ancak ve
ancak dogmatik tarzda formüle edilebileceğini kabul etmesidir (Rothacker 1990, 70).
Gündelik hayattaki çeşitliliği anlamlı kılmak için, insan düşünce ve eylemlerini dogmatik
bir yapı içine yerleştirmek gerekir. Bu yanıyla, tarihsicilik, felsefenin tek doğruluk ve
genel geçerlik ideali ve iddiası doğrultusunda gelişmiş, bir felsefe olmaktan
kurtulamamıştır (Rothacker 1990, 70). Tarihsicilik temeline dayanan tarihçi, ruhsal
yaratımları, hem dogmatikçi gibi açığa çıkarmak, hem de onlar hakkında haber vermek
zorundadır. Dogmatikçinin “bildiğini”, tarihçi anlatır (Rothacker 1990, 38). Tarihteki
çeşitlilik ve sürekli değişikliği anlamak için gerekli olan teorik zemin, dogma olarak
görülmüştür. Teorik
zemin, bilimsel teorilerde
değişebilir niteliktedir. Ancak
dogmalaştırıldığında, değişmeye şiddetle karşı koymaktadır. 19.yüzyılda dogmalaştırma,
tarihsel hakikatin keşfedildiği anlayışında, hem pozitivist öğretide, hem de Marksist
öğretide görülür. Hem historicismin oluşmasında etkili olan bu unsurlar, hem de
historicism tarafından belirlenmeleri, historiciszmin dogmatik olduğunu ortaya koyar.
Tarihsicilik, modern bir düşünce olarak, iki bin yıllık doğa yasası teorisinin ve
insanının tarihsel deneyinden türetilen, baskın rasyonel evren düşüncesinin baskısından
kurtularak (Iggers 1968, 5), insanı merkeze alan, sistematik bir yapı olarak ortaya
çıkmıştır. Tarihsiciliğin en zayıf yanı, aristokratik bir tutum sergilemesi ve tek yanlılıktır.
Aristokratik tutum, tarihi dönemlerde yeni ortaya çıkan siyasi ve sosyal olayları ve tarihi
zenginliği gözardı ederek hoş olmayan bir genelleştirmeye girmiştir. Ayrıca, dış politika
ve siyasi liderler üzerinde dar bir şekilde yoğunlaşmıştır. Tarihsicilik, teknolojik ve
bilimsel çağın, toplum anlayışı olarak kendini sergilemiştir. Bir yöntem olarak, demokrasi
öncesi dönemin politik ve entelektüel hayatına uygundu (Iggers 1968, 269). Alman
historicisist öğretisinin diğer zayıf yanı, değer felsefesini içermesidir. Historicist teorinin
çekirdeğini, nesnel hakikat ve değerlerin varlığına dayanan düşünceler oluşturmuştur. Bu
tarih anlayışını paylaşanlar,
kişi ve kurumların tarihsel olarak geliştiklerini kabul
ettiklerinden, insani olayları anlamada bu tarih anlayışını rehber olarak kullanmışlardır
(Iggers 1968, 270). Bu bakış açısına sahip düşünürler, tarihi yücelterek, onda oluşan
değerlerin tartışmasız olarak şimdiyi de belirlediği ve söz konusu değerlere sonuna kadar
bağlı kalınması gerektiğini savunmuşlardır.
Tarihin bilim olup olmama konusunu tartışan düşünceleri, Popper iki ana öbekte
toplamıştır. Bu öbekleme tarih ve diğer kültür bilimlerinde başarılı sonuçlar elde edecek
yöntemler hakkındaki görüşlere göre yapılmıştır. Öbeklerden biri, doğa bilimi yöntemlerinin
kültür bilimlerinde de uygulanabileceğini ileri sürerek, tarih bilgisinin özelliklerinin, doğa
bilgisinin özellikleri gibi olacağını kabul edenlerdir. Diğer öbek, doğa ile kültür bilimlerinde
ayrı yöntemlerin uygulanması gerektiğini; çünkü araştırılan alanların birbirinden çok farklı
olduklarını ileri sürmüştür.
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Popper her iki öbeğe de Historicisist adını vermiş ve bu kavramı şöyle açıklamıştır.
"Burada tarihsicilikle (historicisist), tarihe dayalı tahminin, toplum bilimlerinin esas hedefi
olduğunu ve bu hedefe, tarihin gelişiminin temelinde yatan ritimler ile modeller, kanunlar
ile trendler' in açığa çıkarılmasıyla varılabileceğini kabul eden bir yaklaşım tarzını
kastediyorum"(Popper l985, 31). Bu tanımdan hareket eden Popper, tarihsiciliğin, dayandığı
kavramsal çatıyı ortaya koymuş ve onu ağır bir şekilde eleştirmiştir. Eleştirirken konu
hakkında geniş ve sistematik bilgiler de vermiştir. Popper’in yazmış olduğu Açık Toplum ve
Düşmanları (2 cilt) ile Tarihselciliğin Sefaleti adlı çalışmaları bütünüyle historicism
hakkındadır. Aşağıda, Popper’in Tarihselciliğin Sefaleti adlı kitabında, historicismi ne tür
kavramsal yapıya sahip olduğu ve ne tür ilkelere dayandığını ele alacağız.
Popper, Tarihselciliğin Sefaleti’nin önsözünde tarihselciliğin reddedilişinin nedenlerini
maddeler halinde vermiştir: 1- İnsanlık tarihinin akışı, insan bilgisinin artışından şiddetli bir
şekilde etkilenir. 2- Rasyonel veya bilimsel yöntemlerle, bilimsel bilgimizin gelecekteki
artışını önceden haber veremeyiz. 3- Bu sebeple insanlık tarihini gelecekteki akış yönünde
önceden haber veremeyiz. 4- Bu demektir ki, bir teorik tarih, yani teorik fiziğe tekabül eden
bir tarihi sosyal bilimlerde olamayacağını kabul etmek gerekir. Tarihsel öndeyi için temel
görevi yapacak herhangi bir bilimsel tarih teorisi yoktur (Popper 1985, 24-25). Popper’in
kaygılarını dile getiren ve tarihsicilerin amaçlarını da aydınlatan bu ilklerden hareketle, iki
öbekte topladığı tarihsici anlayışı eleştirmiştir.
1- Kültür Bilimlerinin doğa bilimi olamayacağını savunanların argümanları:
Genelleme: Fizikte kullanılan genellemeler, doğanın tek biçimliliğine dayanır. Halbuki,
sosyal alanda sürekli değişiklikler olmaktadır ve her bir olay, belli bir döneme has
özelliklerle kendini gösterir. Toplumda, ortaya çıkan olayların kısa vadeli olması
nedeniyle, uzun dönemli genellemelere imkan vermezler (Popper 1985, 34). Deney: Fizikte
kullanılan deney, benzer şartlarda benzer şeylerin meydana geleceği ilkesi, kültür
alanında gerçekleşemeyeceği, çünkü kültür alanında benzer şartların olmadığını, ve her
olay bir defalık gerçekleşir. Deneyin dayandığı soyutlama imkanı da kültür alanında
yoktur (Popper 1985, 36). Yenilik: Canlı bir bireyin sürekli değişiklikler göstermesi gibi,
toplumlar da sürekli değişmektedirler. Toplumdaki her bir durum, öncekinin bir tekrarı
değil, öncekinin değişmiş bir halidir. Bireylerin değiştirici etkileri, sosyal yapının sürekli
değişim halinde olmasını sağlamaktadır. Sürekli değişikliklerle ortaya çıkan yeniliklere
fizik yönteminin uygulama imkanı yoktur (Popper 1985, 37-40). Karmaşıklık: Fizik
olaylar, sosyal olaylar kadar karmaşık olmadığı halde, fizik olaylar, soyutlanarak
laboratuar şartlarında yeniden kurulur. Sosyal olayları etkileyen güçlerin sayıca fazlalığı ve
soyutlamanın yapılamaması, onları karmaşık yapılarıyla ele almayı gerektirir (Popper
1985, 40). Öndeyinin Kesinsizliği: Öndeyi, Oedipus Efsanesinde ve hisse senetlerinde
olduğu gibi, öndeyiye konu olan olayı etkiler. Ayrıca, sosyal olaylarda bireylerin etkin
tutumları öndeyiyi zorlaştırmaktadır (Popper 1985, 41).
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Nesnellik ve Değerleme: Kültür bilimlerinde gözleyen ile gözlemlenen arasında
etkileşim önemli bir unsurdur. Gözlemleyen, bu ilişki çerçevesinde, oluşumu etkiliyorsa
orada nesnellikten söz etmek oldukça zordur. Ayrıca, tarihçinin ya da diğer bir
araştırmacının, kaçınması imkansız gibi olan yanlı tutumları da nesnelliğin önündeki
önemli engeller arasındadır. Araştırmacının kendi değerleri ve değerlendirmelerinden
hareketle, sosyal olaylar üzerindeki etkisi, hem olayın gerçekleşmesini engelleme hem de
gerçekleşmeyi hızlandırma anlamında etkili olmaktadır (Popper 1985, 42-45). Bütüncülük:
Tarihsiciler, sosyal olayları bütüncü bir şekilde ele almanın gerektiğini düşünürler. Sosyal
guruplar, tek tek kişilerin bir toplamı olmadıkları gibi, üyeler arasında ilişkilerin ötesinde
de bir anlama sahiptir. Her insan öbeği, kendine has özellikler ortaya koyar. Öbeklerin
şimdiki haline anlamak için onların tarihlerinin araştırılmasına gerek vardır. Toplumun
bir bütün olarak incelemek, onu kavramak için vazgeçilmez bir yoldur (Popper 1985,
46-48). Sezgisel Anlayış:
Doğa bilimi aleyhtarı tarihsilcilerin önemli dayanak
noktalarından biri, sezgisel yöntemdir. Fizikte kullanılan nedensel açıklama, olayları
kesin ve nicel bir biçimde matematiksel olarak formüle edilmesine, tümevarımsal bir
yöntem izlenmesine dayanır ve sonuçlar, genel geçer olarak ilan edilirler. Kültür bilimi
olarak sosyoloji, anlam ve amaçlardan hareket ederek, tarihsel gelişmeleri nitel
özellikleriyle ele alır. Duygudaşlık ve hayal gücü önemli bir yer tutar. Sosyolojinin olayları,
nevi
şahsına münhasır olduklarından, çıkarlar, eğilimler, kaderlerin olaydaki etkileri
sezgisel yoldan anlaşılır. Sezgisel anlama yöntemi, tarihsiciliğin bütüncülük fikirleriyle
uyuşmakla kalmaz, yenilik üzerindeki vurgulamalarıyla uyum içindedir. Yenilik, nedensel
veya rasyonel olarak açıklanamaz, ancak ve sadece sezgisel olarak kavranabilir (Popper
1985, 48-53).
Nicel Yöntemler: Sosyoloji tarihsel gelişmeyi fizikteki gibi nicel yöntemlerle
değil, çatışan eğilimler ve amaçlar gibi nitel özellikleriyle ele alır. İstatistik yöntemi
sosyolojide kullanılmakla birlikte, fiziğin nicel ve matematiksel yöntemleriyle istatistik
arasında çok büyük farklar vardır. Sosyal bilimler, fiziğin matematiksel olarak formüle
edilmiş nedensel kanunları ile mukayese edilecek hiçbir şeye sahip değildir (Popper
1985,53-54). Adcılığa Karşı Özcülük: Yöntemci özcüler, madde nedir?, güç nedir? adalet
nedir? gibi soruların cevaplarını ararlar. Yöntemci adcılar, bu madde parçası nasıl davranır?
Nasıl hareket eder? Gibi sorularla ilgilenirler. Birinci öbek felsefe alanda kalırlarken,
ikinci öbek, doğa bilimlerinde başarılı olduklarını kabul ederler. Fizikçi, atomun ya da
ışığın özünü araştırmaz, bu terimleri büyük bir serbestlik içinde, fiziksel gözlemleri tasvir
ederken kullanırlar. Sosyal bilimlerde özcü bir yaklaşımın olması gerektiği ileri sürülür,
çünkü, sosyal bilimin görevinin devlet, iktisadi faaliyet, sosyal gurup, gibi sosyolojik
yapıları anlamak ve açıklamak olduğu, ve bunun da ancak onların özlerine nüfus ederek
yapılabileceği savunulur. Ayrıca öze ait olanın, gelip geçici olandan ayrılması gerekir. Bu
ayrım onların özlerinin bilinmesine bağlıdır. Özcülük, değişen şeylerde bir özdeşlik
keşfetmeyi mümkün kılan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, sosyal
bilimler tarihi, bir yöntem benimsenmesi gerektiğini savunan öğretiyi, yani tarihselcilik
öğretisini destekleyen en güçlü argümanların bir kısmını da sağlar (Popper 1985, 55- 62).
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2- Kültür bilimlerinin, doğa bilimi yöntemlerini kullanabileceğini iddia edenlerin
gerekçeleri: Astronomi İle Karşılaştırma: Astronomi ay ve güneş tutulmalarının tarihini
önceden net bir şekilde veriyorsa, neden sosyoloji, ihtilallerin ne zaman olacağın önceden
bildirmesin? Bunun imkansız olduğu kabul edilmekle birlikte büyük ölçekli tahminlerde
bulunma imkanı vardır (Popper 1985, 64- 66). Gözlemsel Temel: Sosyolojinin gözlemsel
temeli, olayların, yani siyasal ve sosyal vakıaların vakayinamesi (sıradüzeni) şeklinde
verilebilir. Olayların kronolojisi tarih tarafından ortaya konmaktadır. Sosyolojinin, tarihin
tespit ettiği ve düzenleyerek ortaya koyduğu olaylardan hareketle, büyük ölçekli
tahminlerde bulunabileceği kabul edilmektedir. Böylelikle tarih, sosyolojinin ampirik
kaynağı olurken, sosyoloji de tarihin teorik yanını oluşturduğu iddiası ortaya çıkar
(Popper 1985, 66-67). Sosyal Dinamikler: Sosyolojinin tarihsel güçler tarafından
belirlenmiş sosyal hareketler üzerine kurulması gerektiği vurgulanır. Sosyoloji, özü
itibariyle nedensel bir teori olduğu için dinamiğe benzer, zira genel olarak nedensel
açıklama, bazı şeylerin neden ve nasıl meydana geldiğinin açıklanmasıdır. Böyle bir
açıklamanın temelinde, daima tarihi bir unsurun bulunması gerekir (Popper 1985, 68-69).
Tarihsel Kanunlar: Tarihselciye göre, sosyoloji teorik tarihtir. Onun bilimsel
tahminleri kanunlara dayalı olmalıdır. Tarihsel tahminler, sosyal değişmenin tahminleri
oldukları için de tarihsel kanunlara dayanmalıdır. Tarihteki değişmeler, kültür alanının
vazgeçilmez bir unsuru olduğundan, kanun ortaya koymak çok zordur. Bununla birlikte,
genel geçerliliğe sahip olan sosyal kanunlar, ancak birbirini izleyen dönemleri
yekdiğerine bağlayan kanunlar olabilirler. Onlar bir dönemden başka bir döneme geçişi
belirleyen tarihsel gelişmenin kanunlarıdır (Popper 1985, 69-70). Sosyal Mühendisliğe
Karşı Tarihsel Kehanet: Tarihsel kanunlar, eğer varsalar, ayrıntılarda tam bir kesinlik
sağlamasalar da uzak olayları bile haber verebilmelerini mümkün kılabilmektedir.
Sosyolojik incelemelerin siyasi geleceği keşfetmede yardımcı olması gerektiği ve onun
böylece uzak- görüşlü uygulamalı siyasetin en önde gelen vasıtası haline geleceği kabul
edilir. Öndeyinin iki türü: a- bir tayfunun olacağını önceden haber verme imkanı vardır.
Bu tür tahminler kehanet grubuna girer. b- tayfuna dayanıklı barınakların yapılması
öndeyisinde bulunmak. Mühendislik temelli olduğundan, teknolojik öndeyilerdir. Sosyal
mühendislik, fikri, yani kapıya dayanmış sosyal gelişmeleri belki durdurmak veya
kontrol altına almak veya hızlandırmak amacıyla kurumlar planlamak ve kurmak fikri,
bazı tarihselciler tarafından mümkün gözükmektedir. Bazıları ise bunun imkansız
olduğunu ve tarihsel gelişmelerin önüne geçilemeyeceği fikrini savunurlar (Popper 1985,
70-74).
Tarihsel Gelişme Teorisi: Sosyal bilim, tarihten başka bir şey değildir. Bununla
beraber, burada söz konusu olan tarih, tarihsel olguların peş peşe sıralanmasından ibaret
olan geleneksel anlamındaki tarih değildir. Tarihselcilerin sosyolojiyle özdeşleştirerek
istedikleri tarih türü, sadece geriye doğru ve geçmişe değil, aynı şekilde ileriye doğru
ve geleceğe de bakar. O faal güçlerin ve hepsinin üstünde, sosyal gelişmelerin
kanunlarının incelenmesidir. Buna uygun olarak, ona tarihsel teori veyahut teorik tarih
denebilir. Çünkü tümel geçerli sosyal kanunlar, sadece tarihsel kanunlar niteliğinde
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olanlardır. Onlar, görünürdeki sürekliliklerin veya tekbiçimliliklerin sözde kanunları değil,
sürecin, değişmenin, gelişmenin kanunları olmalıdırlar (Popper 1985, 74-78).
Sosyal Değişmeyi Planlamaya Karşılık Sosyal Değişmeyi Yorumlama: Tarihselci
sosyal gelişme anlayışı, kaderciliği ifade etmediği gibi, onun hareketsiz kaldığı da
düşünülemez. Aksine eylemci bir tavır görülür. Tarihselcilik, isteklerin, düşüncelerin,
hayallerin, zihni faaliyetlerin, korkuların, bilgilerin çıkarların ve enerjilerin birlikte
toplumun gelişmesinde yer alan güçler olduğun kabul eder. O hiçbir şeyin husule
getirilemeyeceğini söylemez, onun tek söylediği ne hayallerin ne de aklımızın kurduğu
şeylerin bir plana göre gerçekleşemeyeceğidir.
Tarihi kehanet ve tarihin yorumlanması, iyi düşünülmüş ve gerçekçi her sosyal
eylemin temeli olmalıdır. Böyle olunca, tarihin yorumlanmasının, tarihselci düşüncenin ana
görevi olur. Tarihselcilerin tüm düşünce ve çabaları, geleceği önceden haber verebilmek
amacıyla geçmişi yorumlamaktır. Tarihselci, sosyal gelişmeyi yalnızca yorumlayabilir ve
çeşitli yollardan ona yardımcı olabilir; halbuki onun asıl söylemek istediği, hiç kimsenin
onu değiştiremeyeceğidir (Popper 1985, 78-91). 3
Popper’in yaptığı bu sınıflama, tarihin bilim olup olmama konusunda ortaya çıkan
iki eğilimin gerekçelerini göstermesi açısından önemlidir. Tarihin doğa bilimi olup
olmaması neden bu kadar çok önemsenmiştir? Bu sorunun cevabı, öncelikle, tarih
alanının nasıl bir yapı sahip olduğunu ortaya çıkarmak için yapılan çeşitli çalışmaların
sonuçlarının tartışılmasıdır. Salt bilimsel merakın ötesinde, siyasi kaygıların da olduğu çok
açıktır. İnsan hakkında kesin bilgilerin elde edilmesi, toplumu çok daha düzenli bir yapı
haline getirmek ve toplumda çıkabilecek sorunları önceden görebilme imkanı sağlayacağına
inanılmıştır. Diğer yandan, tarih bilimleşemediği durumda, tarihi verileri çarpıtarak siyasi
amaçlar doğrultusunda kullanmanın yolu açılmaktadır. Her iki durum da tehlikeli sonuçlar
doğurmaktadır. Papper, 20.yüzyılda ortaya çıkan olumsuzlukların nedeni olarak tarihsiciliği
gördüğünden, eleştirmenin ötesine geçerek, tarihsiciliğe hakaret etmiş ve onu
aşağılamıştır. Tarihsicilerin, görüşleri, faşizm ve Marksizm gibi siyasal öğretiye
dönüşerek, dünyaya zarar verdiğini kabul eden Popper, bu nedenden dolayı, tarihsiciliğin,
ahlâksızca oluşturulmuş bir kuram olduğunu ileri sürmüştür (Popper 1968, 270).

Popper her iki yaklaşımı da, Tarihsiciliğin Sefaleti’nde 3. ve 4. bölümlerinde bilim mantığı çerçevesinde
eleştirmiştir. Poper’in tarihsicileri eleştirirken dayandığı temellen, Yöntem bölümünde incelenmiştir
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları
Alman tarihçiliğinin tarihçiliğe yaptığı katkı nedir?
Hangi tarih unsurları tarihin bilimselleştirmesini sağlamıştır?
Bilimselliğin tarihçilikteki durumu doğa bilimlerindekiyle aynı mıdır?
Tarih bilgisi de kesin olsaydı insanlık açısından neler değişirdi?
Bilginin kesinliği hangi şartlarda mümkün olmaktadır?
…izm (…cılık, …cilik) takısıyla biten düşüncelerin içerdiği sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tarihçilikteki gelişmeleri
Pozitivizmin tarihçilik üzerindeki etkisini
Tarihsicilik anlayışını
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Bilimsel olmayan tarihçiliğin özelliğini aşağıdakilerden hangisi temsil etmektedir?

abcde-

Hikayecilik
Öznellik
Ahlaki amaç
Belge kullanımı
Efsane

2- Bilimsel tarihçiliğin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Nesnellik
Belge kullanımı
Eleştirel olması
Tarihçilik türlerini artırması
Ulus tarihçiliği

3- Alman tarih okuluna göre tarihin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Doğa
Tanrı
İnsanlık
Ulus
Devlet

4- Bir tarih araştırmasının bilimsel olduğu nasıl anlaşılmaktadır?

abcde-

Kaynakçasından
Öznelliğinden
Belge kullanımından
Eleştirel bir yol izlemesi ve karşılaştırma yapmasından
Yazarın akademisyen olmasından
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5- Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinin bilimselliğini temsil etmektedir?

abcde-

Filozofları anlatması
Filozofların eserlerine dayanarak onların düşüncelerini tanıtması
Filozofların anılarından hareketle felsefe tarihini yazmak
Felsefe sorunlarını felsefenin yöntem unsurlarını esas alarak anlatmak
Felsefe sorunlarını kendi kaygılarına göre yorumlamak

6- Pozitivizm teriminin anlamını aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklamaktadır?

abcde-

Güler yüzlü bir hayat yaşamak
Olgulardan hareketle nesnel bilgiler oluşturmak
İnsan hayatının tamamını doğa bilimlerinin ilkelerine göre düzenlemek
Tarihin doğa bilimi olduğunu kanıtlamak
Bilimlerin diğer bütün değer sistemlerinden üstün olduğunu sergilemek

7- Tarihte genel yasaların olduğunun kabulü aşağıdakilerden hangisine neden olur?

abcde-

Tarihçilerin rahip olmalarına
Siyasetçilerin tarihçi olmalarına
Mahkemelerin ortadan kalkmasına
Yapılan her eylemin doğru olduğunun kabulüne
Kaderin bilimsel olarak doğrulandığına

8- Gelecekte nelerin olacağını bilmek ve onu değiştirememek bireyleri nasıl etkiler?

abcde-

İnsanların yarısı intihar eder
Mutluluk ölçülerimiz artar
Suçlar artar
Hukuka bağlılık artar
İnsanlar arasındaki ilişkiler iyileşerek güçlenir

9- Geçmişe ilişkin (tarihin) hiçbir şeyin bilinmemesi nasıl bir toplum olmayı sağlar?

abcde-

İnsan olma durumu ortadan kalkar
Toplum daha mutlu olur
Bilimler daha hızlı gelişir
Siyaset daha iyi yapılır
Ölümsüzlük elde edilir
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10- Tarihçiliğin bilimsellik ilkelerine göre yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

abcde-

Toplumlar arası kavgaları ortadan kaldırır
Kafa karışıklıklarını önler
Toplumsal kimlik daha sağlıklı hale gelir
Toplumun tarih okuma eğilimi giderek azalır
Tarihçilik akademik bir olarak kalır.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)d, 5)d, 6)b, 7)d, 8)c,94)a, 10)c
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7. YÖNTEM SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.

Genel Bilim Yöntemi
Dar Anlamda Yöntem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yöntem anlayışının gelişmesi hangi aşamalardan geçmiştir?
Yöntem türleri neye göre belirlenmektedir?
Bilginin doğruluğu ile yöntem arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yöntem sorunu

Tarih
felsefesinin temel Okumak,
sorgulamak,
konusunun tarih bilgisinin tartışmak ve merak etmek
güvenilirliğini
sağlamak
olduğunun farkına varmak

Yöntem sorunu

Bilginin
güvenilirliği ile Okumak,
sorgulamak,
araştırmada
kullanılan tartışmak ve merak etmek
yöntem arasında ilişkinin
önemini kavramak

Yöntem sorunu

Genel olarak yöntemin ne Okumak,
sorgulamak,
anlama geldiğini öğrenmek tartışmak ve merak etmek

Yöntem sorunu

Özelleşmiş
yöntemin Okumak,
sorgulamak,
niteliklerini kavramak
tartışmak ve merak etmek

134

Anahtar Kavramlar
Yöntem
Güvenilirlik

Doruluk

Denetlenebilirlik

Belge
Gözlem

Deney

Bilgi

Bilim

Bilimsel
Hataların elenmesi
Sorun çözme
Eleştiri
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Giriş
Yöntem, ele alınan herhangi bir konuda, güvenilir sonuçlar elde etmek için uygulanan
plan ya da gidilen yol şeklinde tanımlanabilir. Yöntemin içeriğini, araştırılan konuyu
netleştirecek ilkeler, kabuller, doğrular, sorular ve cevaplar aracılığıyla amaca götürecek
malzeme oluşturur. Konunun yapısına uygun soru ve çerçeve, konuya bağlı olarak
geliştirilen araç ve gereçler, konuyu kavrayacak mekanizma da yöntemin içeriğini oluşturan
diğer unsurlardır. Yöntemin başarılı olup olmaması, elde edilen verilerin soruları tam olarak
cevaplayıp cevaplamamasına bağlıdır. Modern dönemde doğa bilimlerinin kullandığı deney
ve denetlenebilirlik özellikleri vardığı sonuçlar açısından en başarılı yöntemdir. Başarıları
göz önüne alındığında her bilim tarafından kullanılmak istenmektedir. Ancak her
araştırma alanı diğerinden farklı olduğundan yöntemler ve sonuçlar farklılık göstermektedir.
Tarih alanında kullanılan yöntemi iki açıdan ele almak gerekir:. İlki, çeşitli
alanlardan elde edilen verilerle genel bir teori oluşturulurken kullanılan yöntem. Buna
Felsefi Yöntem denebilir. İkincisi, araştırmacının konusu incelerken nesnelerini inceleme
şeklidir. Buna da Saha Yöntemi denebilir. Bu iki yöntem aşağıda tanıtılmaktadır.

7.1. Genel Bilim Yöntemi
Popper, tarih yöntemi üzerine uzun boylu düşünen filozoflardan biridir. Bilim
felsefesindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda tarih yöntemi açısından ileri sürdükleri
de oldukça önemlidir. Kültür bilimleriyle doğa bilimleri arasındaki uçurumu yöntem
açısından ortadan kaldırma çabasında olan Popper’in yönteme ilişkin ortaya koydukları
kültür bilimleri açısından önemlidir. Popper’e göre bilim, sorun çözmelerle ilgili bir
alandır. Ancak sorun çözme işlemleri bütün canlılar dünyasında varolan bir durumdur. Bütün
organizmalar gece ve gündüz sürekli problem çözümleriyle meşgul olurlar (Popper 1975,
242). Bilim sorun çözmelerle ilgili tanımlandığında, sorunun çözümü için izlenmesi
gereken yol yöntemi oluşturmaktadır. Yöntemle varılmak istenen amaç, her hangi alana
ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmaktır.
Bilgi sorunu, felsefede epistemoloji adı altında ele alınmaktadır. Nesnelci görüş
açısıyla bakıldığında, epistemoloji, bilginin büyüme teorisi olarak tanımlanır. Popper’e göre
epistemoloji, problem çözme teorisi olarak, yapı, eleştirel tartışma, evrimleşme, eleştirel test
etme ve varsayımsal teorilerin birleştirilmesinden oluşur (Popper 1975, 142). Popper,
epistemolojiyi klasik anlamının dışına çıkarmış, ona yeni bir anlam vererek, bilim yöntemi
haline dönüştürmüştür. Popper , bilginin büyümesi şu şekilde açıklamıştır: " Değerlendirme
her zaman eleştiriyle yapılır. Eleştirinin amacı, hataların elenmesini sağlamak ve keşifte
bulunmaktır. Bilginin büyümesi veya öğrenme süreci ne tekrarlanan bilgiyle ne de ilave
yapılarak olur. O hataların elenmesiyle ilerler. Lamarkçı öğretiden çok Darwinci seçmeciliğe
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benzer" (Popper 1975, 144). Hataların elenmesi, ve yeni bilgilerin ortaya çıkarılması,
bilgi birikimini artırmaktadır. Sorunların çözüm sürecinde yöntem ya da mantık, nesnel
bilginin büyüme aracı olarak iş görür (Popper 1975, 145). Popper sorun çözme ile bilgi
arasındaki bağlantının hayvanlar için de geçerli olduğunu belirterek bu anlayışın evrim
teorisi için de geçerli olduğu inancındadır. Buna göre, bitki ve hayvanların sorunlarını
çözmeleri, canlılıklarını sürdürmelerini sağlar. İnsanın problem çözmesinin önemi, bitki ve
hayvanlardaki gibi, ölüm ve kalım sorunu olmasa da, çoğu zaman, yakın bir benzerlik
içindedir. İnsan bilgisinin sürekli artmasına bağlı olarak ortaya çıkan yeni sorunlara
cesurca yaklaşım, insanın varoluşunun sürekliliği için gereklidir. "Bitkilerin oksijen
üretmesi ve mercan adalarının oluşmasına karşı, insanlar, mitler, düşünceler, özellikle de
bilimsel teoriler yapmışlardır" (Popper 1975, 285). Böylelikle, her canlı kendi varoluşunu
sürdürmek için, karşılaştığı sorunları aşacak yöntemlere ihtiyaç duyar.
Popper’e göre bilim, sorunlarla başlar ve sorunlar hakkındaki eleştirilerle
değerlendirilen teorilerin çekişmeleriyle ilerler. Özellikle de teorilerin anlamları, onların
gerçeğe yaklaşmalarıyla değerlendirilirler. Gerçekliğe yaklaşmak için de teorinin çok sayıda
teste tabii tutulması gerekir. Test edilebilirliğin yüksek derecede olma beklentisi, teorinin
içerikleriyle yakından ilgilidir. Teori ilgili olduğu alanda ortaya çıkan sorunlara cevap
verecek durumda olmadığında, terk edilir (Popper 1975, 144). Yeni sorunlar karşısında
teorinin terk edilmesi, iki sorun çıkarır: 1- Ortaya çıkan sorunu çözmek, 2- Çözümde
başarısız olan teorinin yerine yenisini yapmak. Sorunlar karşısında teorilerin yetersiz kalarak
değiştirilmesi gerekliliği, bilimsel bilgideki ilerlemenin en önemli dayanaklarındandır. Bir
bakıma, bu anlamdaki ilerleme teorilerin çöküşlerine bağlı olarak gerçekleşir.
Popper’e göre sorun çözümleri, her zaman deneme yanılma yöntemiyle ilerler. Yeni
reaksiyonlar, yeni formlar, organlar, davranış biçimleri, hipotezler deneme olarak ileri sürülür
ve hataların elenmesi yöntemiyle kontrol edilirler. Hataların elenmesi, ya başarısız formların
bütünüyle elenmesiyle ya da belirleyici ya da ani olarak ortaya çıkan başarısız organları veya
davranış formlarını veya hipotezleri kontrollerinin geliştirilmesiyle gerçekleşir (Popper 1975,
242). Sorun hakkında çok sayıda deneme çözümü üretilebilmektedir. Soruna en uygun çözüm
nasıl elde edilebilir? sorusunu Popper şöyle cevaplamıştır. "Yeterli olmayan bir çözüm
getirerek ve onu eleştirerek uygun çözümü buluruz. Sadece bu yolla biz sorunu anlama
durumuna geliriz. Bir sorunu anlamak demek, onun güçlüklerini anlamak demektir.
Sorunların güçlüklerini anlamak demek, onun niçin kolayca çözülmediğini ve niçin daha açık
olan çözümlerin iş yapmadıklarını anlamaktır. Bu nedenle biz daha açık çözümler
getirmeliyiz. Onların niçin iş yapmadıklarını anlamak için onları eleştirmeliyiz. Bu yolla
problemi temize çıkarabiliriz ve kötü çözümden daha iyi birine geçebiliriz. Şöyle ki, yaratıcı
yeteneğimiz sayesinde her zaman yeni tahminler yapabiliriz. Yeni yaptıklarımızdan da yeni
olan tahminlerde bulunuruz" (Popper 1975, 260).
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Tarihin çalışma alanını oluşturan kültürel dünya (Popper’in adlandırmasıyla 3.
Dünya), inorganik ve organik dünyalardan oluşan genel dünyanın tamamlayıcı bölümü
olarak alt tabakalarla çok yakın ilişki içindedir. Popper’e göre, "dünya üzerindeki hayatın
tarihi üzerinde konuşmak için, hayatın dünyada ilk ortaya çıkış koşullarının yeniden
oluşturulmasına yönelik çalışma, başlangıç için çok uygun gözüküyor” (Popper 1975, 296).
Başlangıç sorunu daha önceki çalışmalarda belirttiğimiz gibi bir köken sorunu şeklinde
ortaya çıkmaktadır ve yöntemin merkezi özelliklerinden biri haline gelmektedir. Felsefe
yapmanın şartlarından biri olarak evren tasavvurundaki sorunların bütünlük içinde ele almak,
kökenden başlayarak sorunu incelemek gerekmektedir. Popper, insanlık tarihiyle yöntem
arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştır: "İnsan tarihi veya insanlığın hikayesi hakkında
konuştuğumuzda, biz çok geniş anlamda bilgimizin tarihi hakkında konuşuruz. Bu
konuşmamızın içerisinde dünyamız, kendimiz, başka ürünler hakkında olan teorilerimiz ve
teorilerimizin eleştirerek bozulmaları vardır" (Popper 1975, 296). Tarih, sahip olunan
bilgiyse, bilgiyi oluşturan düşüncelerin mantığı, tarihin genel yapısını ortaya koyar.
"Düşüncelerin tarihi bize çok açık olarak, düşüncelerin ilk önce mantıkta ortaya çıktıklarını
gösterir. Eğer diyalektik terimini kullanılırsa, düşünceler diyalektik ilişkilerle ortaya çıkar.
Bunu da genel şema ile gösteriyoruz. Tarih, özellikle de düşünce tarihi, eğer biz tarihi
anlamak istiyorsak, düşünceleri ve onların nesnel mantıksal (veya diyalektik) ilişkisini
anlamamız gerektiğini öğretir" (Popper 1975, 297). Böylelikle mantık ve diyalektik, tarih
alanındaki çalışmaların da temel yöntemi olarak öne çıkmaktadır.
Popper, klasik tarihçilerin yaptığı gibi tarihe çok fazla görev yüklememiş ve doğa
bilimlerinin özelliklerinin hepsini tarih çalışmalarında aranmaması gerektiğini savunmuştur.
Bunun yanında her iki bilim öbeğinin de aynı yöntemle çalıştıklarını belirtmesi, tarih
açısından önemli bir gelişme olarak bakılabilir. Popper, bilimin amacını sorun durumlarını
aydınlatmak olarak kabul ettiğinden, doğa bilimiyle, tarih arasında amaç açısından da fark
kalmamaktadır. Teorileri test edebilme sadece laboratuar deneyleriyle gerçekleşmediği için,
tarih teorileri de eleştiri yöntemiyle test edilebilirler. Popper'in çok önem verdiği düşünce
tarihi, çeşitli düşüncelerin birbirleri ile olan ilişkilerinin yoğun oluşu nedeniyle gelişmiştir.
20.yüzyıl öncesi fiziğinin öndeyileri, yeni fizikte eski güçlerini kaybetmişlerdir. Doğa
bilimlerinin güçlerini kaybeden öndeyi anlayışı, tarih biliminde de daha önceki tarihçilerin
beklediği gibi bir görevi olmayacaktı. Popper'e göre, tarihle doğa bilimleri arasında çok
büyük farklar yoktur. Her ikisi de nesnel bilgi vermekte, aynı yöntemi uygulamakta ve aynı
amacı gütmekteler.
Deneyin doğa bilimindeki öneminden dolayı, tarihin doğa bilimi türünden bir bilim
olduğunu iddia eden ve buna karşı çıkan tarihçiler deneyle yakından ilgilenmişlerdir. Ancak
kültürel alanda, iradi olarak, tamamen benzer deneysel şartların yeniden
oluşturulamamasından dolayı, deneysel yöntemin kültürel bilimlere uygulanamayacağı çok
açık bir durumdur. Popper'e göre, her iki grup da deneyi yanlış anlamışlardır. Dahası, fizik
bilimi de deney konusunda zorluklar yaşamaktadır (Popper 1985, 130-31). Popper’e göre,
doğa bilimlerindeki deneylerin çok büyük zorluklar içinde yapıldığı göz önüne alındığında,
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sosyal şartların hareketliliği ve özellikle tarihi gelişmelerin sebep olduğu değişmeler, deneyin
kültür alanında uygulanmasını ölümcül bir biçimde engellendiği, şeklindeki tarihsici argüman
gücünü kaybeder (Popper 1985, 131). Tarihi şartların değişkenliğinin, deneysel yöntemi,
toplum problemlerine uygulanamaz şeklindeki akla yatkın iddianın veya bu durumda
toplumu incelemenin, doğayı incelemeden kökten farklı olduğu şeklindeki iddianın temeli
sarsılır. Sosyal bilimci için kendi deneysel şartlarını, isteğine göre seçme ve değiştirmenin
ekseriya çok zor olduğunu kabul etmek tamamen başka bir konudur. Fizikçi de bazen benzer
güçlüklerle yüz yüze olmasına rağmen daha iyi bir yerdedir. Bundan dolayı değişken
yerçekimine sahip alanlarda ve aşırı soğuk veya sıcaklık şartları altında deney yapma
imkanları çok sınırlıdır (Popper 1985, 134).
Deney yönteminin tarih için imkansız ya da çok zor oluşunun yanında doğa bilimi için
de çok kolay olmadığı görülmektedir. Popper, teorik yapılara sahip bilimlerin ortak bir
yöntem kullandıklarını belirterek, her iki bilim öbeğinde de aynı yöntemin uygulamada
olduğunu ileri sürmüştür. (Popper 1985, 173) Söz konusu ortak yöntem, sorun çözme,
varsayma ve reddetme şemasıyla açıklanır. S1DT  HE  S2 (Popper 1985, 168).
Popper'e göre bu yöntem, bütün bilimler için aynıdır. S1 (Sorun 1)- DT (Deneme Teorileri)HE (Hataların elenmesi)- S2 (Sorun 2). Bilimlerin görevi alanlarındaki sorunları çözmekse,
bütün bilimlerin bu konuda benzer şekilde davranmaları gerekir. Formülde gösterildiği gibi,
sorunu çözecek çeşitli teoriler geliştirilir. Bu teorilerin hangisinin daha iyi iş yaptığı teorilerin
eleştirilmesi ile uygulamasından ortaya çıkar ve hatalı olanlar elenir. Sorunu daha iyi
açıklayan yahut açıklayanlar kalırlar (Popper 1975, 119).
Popper, deneme teorilerinin çok olduğu durumlarda yöntem şemasını şöyle göstermiştir:

DÇ1
S1  DÇ2  HE S2
DÇn

(Popper 1975, 243).

Konu hakkında ileri sürülen teorilerin test edilmesi önemlidir. Test edebilmek bir
yöntem sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.
Testlerin sonucu, testlerle dayanabilen
hipotezlerin seçilmesi veya onlara dayanamayan ve bu sebeple de reddedilen hipotezlerin
tasfiye edilmesidir. Bu görüşün yol açtığı sonuçların anlaşılması önemlidir. Bütün testler,
teorilerin zayıf yanlarını bularak onların yanlışlanmasını ve sonuçta da reddedilmesini
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sağlamak amacıyla yapılırlar. Bazen bu görüşün paradoksal olduğu düşünülür. Amaç teori
kurmaktır; ama kurulan teorinin sağlam olması için onu en ince noktalarına kadar testten
geçirerek yanlışlamak gerekir. Yanlışlanabilirlik testinden geçen teori, açıklama gücü en
fazla olandır. Eleştirel tutuma sahip olunmadığı sürece, sadece teoriyi destekleyen kanıtlar
toplanır ve sıralanır, teori teste tabii tutmaktan kaçırılır ve daime varılmak istenilen
hedeflere varılır. Teorileri tasfiye etmeye yönelik çabalar, teoriler arası mücadeleyi şiddetli
bir hale getireceğinden, teori yapma şartları daha iyi ele alınacak ve teoriler sağlam
temellere oturtulacaktır (Popper 1985, 177-78). Bu süreç, Popper’in belirttiği gibi, teorilerle
uğraşan bütün bilimlerin yöntemi olarak kabul edilmelidir.
Teorik bilimlerde uygulanmasını önerdiği bu yöntemin, kültür bilimleri alanında da
kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Bunu yaparken, tarihçilerin ısrarla altını çizdiği, tarihi
bilimler ve teorik bilimler ayrımından da vazgeçmeye gerek kalmaz. Söz konusu fark,
tümel konulara duyulan ilgi ile belirli olgulara duyulan ilgi arasındaki farktır. Tarihselciler
tarafından, çok sık olarak modası geçmiş diye saldırılan, tarihin ayırıcı özelliğinin kanunlar
veya genellemeler değil, fiili tekil veya sipesifik olaylarla ilgilenmek olduğudur. Çünkü
teorik bilimler esas itibariyle tümel konular bulma ve test etmeyle ilgilenirken, tarihi bilimler
her türlü tümel kanunu olduğu gibi kabul edip bireysel önermeleri bulma ve test etmeyle
ilgilenirler (Popper 1985, 188-89).
Teorik bilimlerle karşılaştırıldığında, tarih bilimlerinin, tümel kanunlara ilgi
duymayışları, onları güç bir duruma sokar. Çünkü teorik bilimlerde kanunlar, gözlemlerin
bağlandığı ilgi merkezleri ya da gözlemleri belirleyen bakış açılarıdırlar (Popper 1985,
195).Tarih alanında ise tümel ilkeler ile tek olaylar arasında bağlantı yeterince ele
alınmamaktadır. Tarih çalışmalarındaki tümellik evren tasavvurundan türetilir. Tarihçinin
evren tasavvurunu kendine göre yorumlayarak geliştirdiği bakış açısı, çalışmalarında
yönlendirici bir unsur olarak yer alır. Evren tasavvurundan elde edilen değerlerle tarih
çalışmasına giren kişi, Popper’in deyimiyle seçmeci davranmak zorundadır. Doğru seçimler
yapamayan tarihçi, ilgilendiği olayların nedenler zincirini iyi bir şekilde
temellendiremeyeceğinden, çoğunlukla başarısız kabul edilir. Popper’e göre, bu güçlükten
kurtulmanın tek yolu, tarihe bilinçli olarak önceden düşünülmüş seçmeci bir bakış açısı
getirmek, yani bizi ilgilendiren tarihi yazmaktır. Bu tutum olguların, önceden düşünülmüş bir
çerçeveye uyacak şekilde eğip – bükmek ya da ona uymayan olguları ihmal etmek anlamına
gelmez. Aksine, bakış açısıyla ilgisi olan bütün mevcut bilgilerin nesnel bir şekilde ve
dikkatlice değerlendirilmesi gerekir (Popper 1985, 196). Evren tasavvurundan elde edilen
değerler çerçevesinde oluşan bakış açısıyla tarih sorunlarını ele alan kişi bütünlüklü bir
yapı ortaya koyar.
Popper’e göre, bu tür seçmeci yaklaşımlar, tarih incelenmesinde, bazı bakımlardan
teorilerin bilimlerde gördüğü fonksiyonlara benzer fonksiyonları yerine getirirler. Bundan
dolayı onların çok kere teori diye kabul edilmiş olmaları da anlaşılabilir bir husustur.
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Gerçekten bu yaklaşımlardan gizli olup da test edilebilir hipotezler şeklinde formüle
edilebilen nadir fikirler, ister tekil, ister tümel nitelikte olsunlar pekala bilimsel hipotezler
olarak ele alınabilirler. Fakat kural olarak bu tarihi 'yaklaşımlar' ya da ' bakış açıları' test
edilemez ve çürütülemezler. Bundan dolayı gökteki yıldızlar sayısınca bile olsalar,
görünüşteki teyit etmelerinde hiçbir değeri yoktur. Böyle bir seçici bakış açısına ve tarihi ilgi
odaklaşmasına eğer test edilebilir bir hipotez şeklinde formüle edilemiyorsa, bunlara tarihi
yorum denir. Tarihselcilik, bu yorumları yanlış olarak teori sanarak, başlıca hatalarından
birini yapmıştır. Mesela, “tarihi”, sınıf mücadelesinin veya ırkların üstünlük mücadelesinin
tarihi olarak veya dini düşüncelerin tarihi olarak, veya “açık” ve “kapalı” toplum
arasındaki mücadelenin tarihi olarak veya bilimsel ve endüstriyel ilerlemenin tarihi
olarak yorumlamak mümkündür. Fakat bunlar teori değillerdir (Popper 1985, 196-197).
Diğer taraftan, haklı olarak bu prosedüre karşı çıkan, klasik tarihçilerin değişik bir
hataya düşme tehlikesi vardır. Nesnelliği hedef alırken, onlar kendilerin herhangi bir bakış
açısından kaçınmaya mecbur hissederler; fakat bu imkansız olduğu için de genellikle
farkında olmadan bakış açılarını seçerler. Bu onların nesnel olma çabalarını boşa çıkarır; zira
bir insanın varlığının farkında olmadığı kendi bakış açısını eleştirmesi ve onun sınırlarının
bilincinde olması mümkün değildir. Bu ikilemden çıkış yolu, bir bakış açısı kabul etmenin
zorunluluğu hususunu açıklığa kavuşturmaktır. Bakış açısını açıkça ifade edip daima onun
çok sayıdaki benzerinden sadece biri olduğunu ve bir teori derecesine ulaşsa dahi test
edilemeyeceğinin bilincinde olmaktır (Popper 1985, 197).
19.yüzyıl klasik tarihçilerin hemen hepsi, tarihi, insanın gelecekteki durumunun ne
olacağına ilişkin bilgiler vereceğinin kabul etmişlerdir. Yani tarihçi öndeyilerde bulunabilir
düşüncesinde olmuşlardır. Popper ise, tarihin öndeyide bulunamayacağını ileri sürmektedir.
Çünkü insanın gelecekte alacağı durum veya koşulları bilgimizin gelişmesine bağlı ve bilgi
koşulları sürekli bir şekilde değiştirmektedir. Fakat biz bilgimizin gelecekte hangi boyutlarda
gelişeceğini bilmediğimizden tarihin öndeyişlerde de bulunmasını beklemiyoruz. Braudel,
Popper’in yaklaşımına benzer bir yaklaşımla şunları söylemektedir: Dün bilim, öngörüde
bulunma gücüne göre bu adı alırdı; ya kahinlik yapacak ya da bilim olmayacaktı. Bu
gün, tarih dahil hiçbir toplumsal bilim kehanete yönelik bir çaba içinde değildir (Braudel
1992, 30). Braudel’in de belirttiği gibi, günümüz bilim anlayışı öndeyi sorunu rafa
kaldırmıştır.
Popper, fizik ile kültür bilimlerini karşılaştırarak, bazı açılardan, kültür biliminin,
fizikten daha iyi bir durumda olduğu düşüncesini ileri sürmüştür. Gerekçe olarak kültürel
ve sosyal olaylarda rasyonel bir yanın olmasıdır. Rasyonel yan, eylem ve karşı eylemlerinin
nispeten basit modellerini kurmayı ve bunları gerçeğe çok yakın tahminler olarak kullanmayı
mümkün kılar. Bu durum doğa ile kültür bilimleri arasındaki önemli bir farkı, belki de
onların yöntemlerindeki en önemli farkı gösterir (Popper 1985, 185).Özellikle 19.yüzyılda
tarihçiler, doğa bilimlerini örnek alarak tarih biliminde de evrensel yasa bulma veya kurma
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yoluna gitmiş ve tarihin gelişimini belli yasalar üzerine oturtmayı denemişlerdir. Fakat,
denemelerin hemen hepsi başarısız olmuştur. Popper bu anlayışı eleştirirken arkaplanda olan
20.yüzyılın başlarında gelişen kuantum fiziği ve bu yeni fiziğin getirdiği anlayışa
dayanmıştır. Çünkü yeni fizik, klasik fizik gibi evrensel yasalar oluşturma yerine olasılık
yasaları veya istatistik yasalarını esas almaya başlamıştır. Doğa bilimlerindeki bu değişim
tarih için önemli bir kazanç olmuştur. Bu gelişmelerden sonra, Popper, tarihin evrensel
yasalar aramaktan vazgeçmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

7.2. Dar Anlamda Yöntem
Dar anlamda yöntem, her araştırma alanının kendine özel sahanın niteliklerine
bağlı olarak geliştirilmektedir. Tarihçilik de kendine özgü dar anlamda yöntemi
kullanmaktadır. Felsefi bakış açısına sahip olsun olmasın bütün tarihçiler çalışmalarını dar
anlamda yöntemle gerçekleştirirler. Tarihçi, bir topluma mensup ve çağının çocuğu olarak
yetiştiği ortamda kendine verilen sorunlarla gelişir. Mesleki gelişiminin seyri içinde,
araştırma alanına nasıl bir kaygıyla yaklaşacağını belirler. Kaygıları doğrultusunda,
sorular sorar ve soruları cevaplama çabasına girer. Sorulan sorulara verilecek cevaplar için
malzeme toplamaya girişir. Bazı soru ve dönemlerle ilgi konularda malzemeler çok
olduklarından, malzemeler arasından seçim yapmak zorundadır. Malzemenin seçilmesi
noktasında bilimsel tavrın işe karışması gerekmektedir. Bilimsel tavır, konu hakkındaki
farklı hatta karşıt görüşlere yer vermeyi gerektirir. Ayrıca, malzeme seçiminde eleştirel bir
tutum sergilemek de yine bilimselliğin gerekleri arasındadır. Çünkü seçilen belgelerin
güvenilirlikleri ve içerdikleri bilgilerin sağlamlığı, eleştiri temelli sorularla denetlenerek elde
edilirler.
Tarihçi, çalışmalarında, bilimsel yöntem geniş ölçüde kullanabilmektedir. Bilimsel
yöntemi kullanan tarihçi, araştırmasını üç aşamada tamamlar. 1- Tarihçi, verileri yöntemli
şekilde toplar, onları sistemli bir şeklide analiz edip güvenilirlikleri ile halisliklerini sınar. 2Analiz ve yorumdur. Topladığı deliller ile konularda mantık arar. Kanıtları ile verilerini
geniş çeşitlilikteki araştırma malzemelerini, kanıtlarıyla karşılaştırarak elindeki bütün verileri
sınayarak araştırmasını sürdürür. Tümevarımlı mantıkla, tarihçi varsayımları ile
genellemelerine ulaşır. 3- Tarihçi, uygun ve anlamlı bir anlatımla bulduklarını sergiler" (Krug
1987, 43). Bu aşamalardan geçen çalışma, asgari ölçülerde kabul edilebilirliğe sahiptir.
Dar anlamda yöntem, her tarih çalışmanın temelinde bulunur. Araştırmak istenen
sorunun belirlenmesi ve sorun hakkında belgelerin toplanması, ilk aşamadır. Bu aşamada,
soruyla belgeler arasındaki ilişkinin iyi kurulması kaçınılmazdır. Belgelerin, oluşturulma
tarihi, hangi amaçla oluşturuldukları, belgeyi yazan kişinin niteliği, öncelikle belirlenir.
Tarihçi, bu aşamada, belgeleri ayıklayıp seçerken analiz yapar ve belgelere yansıyan
anlamı kavramaya çalışır (Bloch 1994, 114). Belge ile sorun arasındaki ilişki
değerlendirildikten sonra ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşama, ağırlıklı olarak belgenin
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yorumlanmasıyla ilgilidir. Yorum, öncelikle soruyla ilgilidir. Ne türden kaygılar,
araştırmacıyı üzerinde çalıştığı sorunu araştırmaya itmiştir? Soruyu ortaya çıkaran
kaygılar, yorumda da belirleyici olmaktadır. Bir anlayışı çürütme ya da desteklemek,
dünyagörüşü açısından soruna verdiği önem, siyasi anlayış gibi etmenler, soruyu ortaya
çıkarmışsa, belgelerin yorumunda da etkili olur. Yorum yapılırken, belge ile soru arasındaki
ilişkinin kuvvetli olması esastır. Mümkün mertebe, yorumun her aşamasında belge
kullanılmalıdır.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Mantık ile yöntem arasındaki ilişkiler hangi temelde açıklanmalıdır?
Felsefe yönteminin bilim yönteminden farkı nedir?
Bilimsellikle doğa bilimi arasındaki ilişki nasıl açıklanmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yöntemin bilim çalışmalarında ne kadar önemli olduğu belirginleştirildi.
Yöntemin amacı ve ana unsurlarının neler olduğu anlatıldı.
Bilim öbekleri yöntem açısından farklı yollar izlemesi gerektiği açıklandı.
Herhangi bir bilginin ortaya çıkarılması ya da araştırılması her zaman bir yönteme ihtiyaç
duyduğu sergilendi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Bilimlere en üstün güvenelirliği kazandıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Bilgi türünün eskiliği
Dini özelikler göstermesi
Kültür hakkında olmaları
Felsefe olmaları
Deneyle denetlenebilirlik.

2- Dar ile genel anlamdaki yöntemleri birbirlerinden ayıran özellik nedir?

abcde-

Bilim insanının tavrı
Araştırma konuları
Bilim tarihi
Bilimin kuruluş teorileri
Bilimsellik ölçüleri

3- Bilginin oluşturulmasında eleştiri nasıl bir rol oynamaktadır?

abcde-

Araştırmalardaki rekabeti artırmaktadır
Felsefi gerekliliği yerine getirmektedir
Araştırmacıları huzursuz etmektedir
Tutarsızlıkları tespit ederek bilginin güvenilirliğini artırmaktadır.
Bilginin reddedilmesini sağlamaktadır

4- Doğa bilimlerinin diğer araştırma alanlarından üstünlüğünü aşağıdakilerden hangisi
daha iyi açıklamaktadır?

abcde-

Felsefenin kolları olmaları
Matematiği kullanmaları
Deney
Diğer bilimlerden önce bağımsız olmaları
Teknolojiye uygulanmaları

5- Bilimselliğin zayıf olduğu dönemlerde bilginin güvenilirliği hangi unsurla açıklanırdı?
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abcde-

Zanaat
Din
Tarih
Gelenek
Sezgi

6- Yöntem aşağıdaki terimlerden hangisiyle açıklanmaktadır?

abcde-

Yol
Bina
Irmak
Aydınlık
Karışıklık

7- Popper’e göre bilim nedir?

abcde-

Sorun çözme alanıdır.
Oyun sahasıdır
Entelektüel merakların giderilmesidir
Konular hakkında yap-boz alanıdır
Araştırmanın araştırılmasıdır

8- “Bilginin büyüme teorisi” açıklaması aşağıdaki terimlerden hangisi için kullanılmıştır?

abcde-

Özgürlük
Araştırma
Epistemoloji
Ontoloji
Jeoloji

9- Teorilerin değeri neye göre yükselirler?

abcde-

Geniş ölçekli olmasına
Gerçeğe yaklaştırmalarıyla
Dar kapsamlı olmaları
Turalı olmalı
İçerdiği tanımlar
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10- Popper’e göre bilimin amacı nedir?

abcde-

Hakikate ulaşmak
Evrensel teoriler yapmak
İnsan ihtiyaçlarını karşılamak
Her soruyu cevaplamak
Sorun durumlarını aydınlatmak

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)d, 4)c, 5)d, 6)a, 7)a, 8)c, 9)b, 10)e
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8. TARİH YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

Tarihçinin Durumu
Yeniden Kurmak
Anlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Tarih bilgisi tarihçi üzerinden kuruluyorsa ne türden sorunlar ortaya çıkmaktadır?
Tarihçilik sorunlarını aşmak için hangi bilimlerle karşılaştırma yapmak gerekir?
Tarih felsefesi tarih bilgisi sorunlarını aşmak için neler önermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarihçi ve yöntem

Tarih
bilgisinin Okumak,
sorgulamak,
özelliklerinin
tartışmak ve merak etmek
belirlenmesinde tarihçinin
oynadığı rolü tanımak

Tarihçi ve yöntem

Anlatılan olayın, tarihçinin Okumak,
sorgulamak,
kurmasıyla
bilindiğinin tartışmak ve merak etmek
farkına varmak

Tarihçi ve yöntem

Olayı kurmanın en önemli Okumak,
sorgulamak,
niteliğinin olayı anlamak tartışmak ve merak etmek
olduğunu kavramak
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Anahtar Kavramlar
Tarihçi
Öznellik
Nesnellik
Bilim
Bilimsel
Anlam
Kendini anlama
Hafıza
Belge
Kurmak
Yeniden kurmak
Akıl
Hayat

154

Giriş
Tarih bilgisinin oluşmasında tarihçinin oynadığı rolün çok fazla olması önemli bir
sorundur. Tarihçinin dünya görüşü, yetiştiği ortam, ait olduğu toplum tarihsel veriyi
değerlendirmede etkili unsur olarak kabul edilmektedir. Öznelliklerin yoğun etkisi
altındaki bir araştırmasının ne kadar nesnel olacağı aşağıda tartışılmaktadır.

8.1.Tarihçinin Durumu
Tarih bilgisinde, tarihçinin, önemli bir yeri vardır. Bu tarih bilgisinin özelliğine de
yansır. Tarihçinin incelediği olaylar, uzak geçmişte olup bitmiş olsalar bile, tarihî olarak
bilinmelerinin şartı tarihçinin zihninde titreşmeleridir. Yani onlara ilişkin kanıtın, tarihçinin
önünde şimdi ve burada bulunması, onun için kavranabilir olmasıdır. Çünkü tarih, kitaplarda
yahut belgelerde bulunmaz. Tarihçi bu belgeleri eleştirip yorumladığı, böylece içlerine nüfuz
edip soruşturduğu zihin durumlarını, kendisi için yeniden canlandırdığı sırada elde eder.
Tarihi elde etme tarzına tarihçinin bilgisi ve çağın etkileri de karıştığından, ele alınan
konunun tam olarak geçtiği çağın özelliklerine göre olup olmadığı tartışılır (Collingwood
1986, 203-204). Her tarihçi, hatta her tarihçi nesli, kendine göre malzemeler toplayıp tarihe
kendi problemleriyle yaklaşır.
Tarihçinin dünya görüşü yahut tarihe bakış açısı, tarih bilgisinin tabanını
oluşturmaktadır.
Dünya görüşlerinin, bakış açılarının önemli rol oynamaları, tarih
bilgisindeki göreliliği ve parçalılığı beslemektedir. Araştırmacının bilgide bu kadar etkin bir
görev üstlenmesi, bu bilgi türünün nesnelliği hakkındaki sorunu daha da karmaşık hale
getirmektedir. Atkinson'un dediği gibi, hukukun ve mahkemenin olmadığı yerde, tarihçi,
kanun koyucu, yargıç, dava vekili ve şahitlik görevlerini tek başına yerine getirme çabası
içindedir. Tarihsel olayın tam anlaşılması için, tarihçi, hem yargılama ilkeleri belirlemeli,
hem mahkeme oluşturmalı, iddialar getirmeli, karşı tarafın avukatlığını yapmalı ve
sonunda da konu hakkında bir yargıda bulunmalıdır. Bir sorudan ya da bir iddiadan yola
çıktığı için, tarihçi, çoğu zaman bir yargıda bulunmak zorundadır. Geçmişin fotoğrafını
çekmek anlamında bir tarafsızlık mümkün değildir. Şimdiden hareket ettiği için geçmişi
şimdi açısından değerlendirecektir. Kendi soru ya da iddiası, tarihçinin öznel yanlarını da
ortaya çıkarır. Tarihçinin, kabul edilebilir sonuçlara varabilmesi içini, kendi konumunu
ve tarihçiliğin ne türden sorunları olduğunun bilincinde olmalıdır.
Tarih araştırmalarında bilinç, tarihçinin kendi uğraşısını sorgulamasıyla ortaya
çıkmaktadır. Tarihin tarihi süresince, tarih araştırmaları hangi bakış açılarıyla yapılmıştır?
Kendi gününde, tarih alanı nasıl araştırılır? Araştırma yapan disiplinin nitelikleri nedir?
Tarih bilim midir? Bilimse, ne türden bilgi sunmaktadır? Bilim değilse, niçin değildir?
Araştırmaların da kullandığı yöntem nedir? Yöntem, tek mi yoksa çok mudur? Yöntem
yeterli midir, yetersiz midir? Ortaya konulan bilgilere güven var mıdır? Sonuçlar toplum
üzerinde ne türden etkide bulunur? vb. çeşitli sorularla ortaya konan tarihçilik sorunlarını,
Collingwood dört başlık -tarihin yapısı, nesnesi, yöntemi ve değeri- altında toplamış, ve
her tarihçinin bunlar üzerinde düşünmesi gerektiğini belirtmiştir (Collingwood 1990, 2629). Tarihin bilimsel bir disiplin olarak kuruluş ve gelişme seyrine yönelik ve büyük
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ölçüde tarih felsefecilerinin sorunları gibi gözükse de, iş başındaki tarihçi, meslekî bilinci
gereği bu türden sorular üzerinde düşünmek durumundadır. Konuya yaklaşım, konunun
toplum açısından önemi, genel dünya görüşünü temellendirmek için güvenilir destek
arayışları, tarihçinin bilim anlayışına büyük ölçüde bağlıdır. Çalışma alanının sorunlarının
farkında olan tarihçi, çalışmalarında çok daha dikkatli davranacağından, ortaya koyduğu
ürünler de güvenilir olur.
Tarih araştırmalarının gelişimi ya da tarihin tarihi, entelektüel hayatın ve sosyal
bilincin ölçüsü olan bilimsel merakın ve derinleşen hafızanın hikayesidir (Shotwell 1939, 4)
şeklindeki yaklaşım, sorunun önemini ortaya koymaktadır. Çünkü tarihin tarihi, tarihçiliğin,
sahip olduğu niteliklerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bu tavır, Gadamer’in
deyişiyle tarih duygusunu ortaya koyar. Tarih duygusu, tarihçinin, geçmişi, kendi genetik
bağlamı içinde anlama yeteneği ve buna açıklığı olarak tanımlanır. Tarih duygusu, geçmişi
bugünkü sözde aşikar ölçüleriyle, kurumların perspektifiyle ve edinilen değerler ve
doğrularla yargılamaya iten doğal naifliği tutarlı bir biçimde yenmek demektir. Tarih
duygusuna sahip olmak, yaşamakta ve yaşanmış olunan hayat kadar geniş olan tarih ufku
hakkında açık-seçik düşünebilmek demektir (Gadamer 1990 / 1, 84). Bu özelliklere sahip
tarihçinin görevi, tarihi yapanın yaşadığı gibi, sorun durumlarını yeniden oluşturmaktır.
(Popper 1975, 189). Bloch, Ranke’nin anladığı anlamda, tarafsızlık adına pasif kalan
tarihçinin, tarihi yeniden kurma eğiliminin olmayacağını belirtmiştir (Bloch 1994, 109).
Tarih biliminin kuruluş, gelişme ve sorunlarının çözümünde görülen tutum, bilinçli bir
tavrın süregelmesidir. Tarihçinin kendi uğraşı alanının nitelikleri üzerinde düşünerek
çalışması, tarih bilincinin bir başka görünüşü olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihçi, çok dar
bir ufukla konu edindiği çalışmasını sürdürdüğü sürece ve kullandığı yöntemlerin
güvenilirliğini, dolayısıyla elde edilen bilgilerin de doğruluğunu soru konusu yapmadıkça,
hem tarihçide hem de tarih biliminde gelişme yeterince olamaz. Tarih sorunlarının ve
tarihçiliğin doruğa ulaştığı zamanlara bakıldığında, olayları meydana getiren bilincin
yapısı ile olayları belli bir sistem içinde güvenilir bir tarzda ifade etmedeki sorunlar,
başlıca tartışmaları oluşturmaktadırlar. Böyle dönemler tarihin kendi üzerine eğildiği,
dolayısıyla tarih bilincinin de dorukta olduğu, buna bağlı olarak da tarih araştırmalarında
kalite ve anlam sıçramaları yaşanmaktadır.

8.2. Yeniden Kurmak
Tarihçi, tarihin toplumsal işlevinin, geçmişi bugüne göre düzenlemek olduğunun
bilinciyle çalışır ( Febvre 1985, 67,68). Toplumda varolan ihtiyaçlara bağlı olarak, olguları
sistemli bir şekilde toplar ve sınıflandırır ve bir sistem içinde açıklar. Tarih çalışmalarında
esas amaçlardan biri, ele alınan konuyu mümkün olduğu kadarıyla nesnel bir şekilde ortaya
koymaktır. Tarihçi, araştırdığı dönemi yaşayamadığından ve yaşama imkanı olmadığından,
eldeki belgelerden hareket etmek zorundadır. Tarihçi, eldeki belgeleri, yaşadığı dönemin
soruları, sorunları, değerleri acısından yorumlamaktadır. Tarihçinin yaşadığı dönemle,
araştırılan dönem arasında, toplumsal yapılardaki değişikliklerden dolayı önemli farklılıklar
vardır. Bu farklılıkları ortadan kaldıracak bir sistem yoktur. Dolayısıyla tarihçi, araştırdığı
156

konuyu ve dönemi, zihninde yeniden kurmaktan başka bir şey yapamaz (Collingwood
1990, 275).
Bir yandan tarih insan hayatında vazgeçilemez bir yere sahipken, diğer yanda onu
olduğu gibi kavrama imkanını vermemektedir. Tarihi olayları en iyi bir şekilde anlamanın
yolu, olayları meydana gelmesinde etkili olan düşünce yapılarını anlamaya çalışmaktır.
Düşünce yapıları, kavramsal çerçevede oluştuğu ve o kavramın metinlerde geçen anlamını,
onu kullanan kişinin durumunu içten içe kavramak gerekmektedir. Bunu yapabilmek için,
tarihçinin kendisini, olayın oyuncuları arasına koyarak düşünmesi gerekmektedir. Olaya
derinlemesine nüfuz ettikçe, olayın tarihçinin zihninde iyi bir şekilde kurulması kolaylaşır.
Tarihi olayları ve arkalarındaki düşünceleri kavrayarak yeniden kurma çabası çeşitli
açılardan faydalıdır: İlkin, Tarihçinin uğraştığı sorunla, tarihi olay arasındaki ilişki açıkça
görülebilir hale gelir. İkincisi, toplumun düşünce sisteminin çeşitli verilerini yeniden
canlandırarak yeni düşüncelerin oluşmasına katkı sağlar. Üçüncüsü, toplumun ürettiği
düşünceler canlı tutuldukça, tarih bilinci güçlenir.
Yeniden Kurma eyleminin tartışmalı bir çok yanı vardır. Her tarihçi kendine göre
bir olayı kurarsa bunların kabul edilebilirliği nasıl mümkün olacaktır? Bu sorunu aşmak
için uyulması gereken kurallar vardır. Öncelikle tarihçi, uğraştığı sorunla kurduğu yapı
arasında tutarlı olmak durumundadır. İkincisi, eleştirel bir tutum izlemesi gerektiğinden,
hataları ve yanlışlıkları en aza indirgeyecektir. Üçüncüsü, konuya ilişkin başka çalışmaları
göz önünde bulundurması yani karşılaştırmalar yapması gerektiğinden aşırılıklara gitmeyip,
kabul edilebilir sonuçlar elde edebilecektir. Bütün bunların yanında, her nesil kendi
tarihini yazma hakkına sahip olduğundan dolayı ortaya çıkan yeni yaklaşımların kabul
edilmesi kaçınılmazdır.

8.3. Anlama
Tarihi yapan insanlar olduğundan, tarih bilgisinin temellendirilmesinde insanları
anlamanın esas olduğu Dilthey tarafından ileri sürülmüştür. Anlama ve yorumlama bütün
kültür bilimlerinde kullanılan yöntemlerdir (Dilthey 1962, 213). Dilthey'in anlama üzerinde
duruşunun nedeni, mantık ifadelerini kurmak, ruh analizini yapmak ve epistemoloji geliştirmek değil; tarih bilgisinin olabilirliğini görmek için başkalarının anlama değerlerini ortaya
koymaktır (Dilthey 1962, 213).
Gadamer, Heidegger’in düşüncelerinden hareketle, anlamanın kültür bilimlerindeki
yerini açıklamıştır. Gademer’e göre, Heidegger'in felsefi amacı, varoluş sorunu yanında,
anlamaların varoluşsal olanaklar ve yapılar olarak bütün sonuçlarını ve uzantılarını
açıklayabilecek şeyin, ancak insan varlığının dünyada varoluş olarak kavranması
olduğunu göstermektir. Bu tutum, kültür bilimlerine ontolojik değer kazandırması
nedeniyle, kendini anlama bakımından çok önemli sonuçlar doğurur. Eğer anlama,
insanın bu dünyada varoluşunun temel dayanağı ise, o zaman, kültür bilimleri, insanın
"öz-anlama"sına doğa bilimlerinden daha yakın demektir. Doğa bilimlerinin nesnelliği artık
ikirciksiz ve zorunlu bir bilgi ideali olmaktan çıktığından (Gadamer 1990 / 1, 81), kültür
bilimlerinin önü açılmaktadır.
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Bloch’a göre anlamak, pasif bir tavır değildir (Bloch 1994, 114). Nedeni ise, anlama
her zaman bir ön-anlamayı gerektirir, ki o da yorumcunun içinde yaşadığı ve ön
yargılarını biçimlendiren belli bir gelenek içinde oluşur. Bu nedenle başkalarıyla her karşı
karşıya geliş, kişinin kendi önyargılarını "askıya alması" demektir. Aslında tarihsel
geleneğimizle karşı karşıya gelmek, her zaman bu geleneğe eleştirel bir meydan okuma
demektir (Gadamer 1990 / 1, 82). Weber de benzer bir tutumla anlamaya tarihte özel bir yer
ayırmıştır. "Anlamanın temel aracı, değişik biçimlerdeki ideal tiptir; bunların ortak özelliği
aklîleştirme yahut belirli davranış tipi yahut benzersiz bir tarih vakıasının, açık yahut gizli
mantığının yakalanması eğilimidir. Ideal tip bütün durumlarda bir amaç değil, araçtır. Kültür
bilimlerinin amacı da öznel anlamları, yani son çözümlemede, insanların yaşamalarına verdikleri anlamı kavramaktır" (Aron l986, 503).
Popper ve diğer birçok düşünüre göre tarih olaylarını laboratuar şartlarında
incelemiyor olsak da, onları anlamada dayanak olarak kullanılabilecek akla dayalı bir taban
vardır. Tarih olayları insan aklîliğini az yahut çok içermelerinden dolayı, onları anlamamız
mümkündür. Popper, bilim felsefesinde de anlamın yeri bulunduğunu belirtmiş, anlamayı
sorun üstü (metaproblem) bir durum olarak ele almıştır. Popper'e göre, bir teoriyi anlamaya
yönelik her teşebbüs, bu teorinin ve sorunun tarihiyle ilgili araştırma yapmaya açıktır.
Böylelikle anlama araştırılan konunun parçası olur. Konu bilim teorisiyle ilgiliyse, araştırma,
bilim tarihinde yapılır. Teori, tarihle ilgiliyse, araştırma, tarih yazıcılığı tarihi içinde yer
almalıdır ( Popper l975, l77). Popper'e göre, anlama, sadece tarih için geçerli değil, doğa
bilimlerinde de başvurulan bir yöntemdir. Çünkü bilim çalışmalarının da bazı bölümleri
anlama yöntemiyle ortaya konabilir. Popper, tarih açısından anlamanın önemini şu temele
oturtmuştur: "Tarihçinin görevi, tarihi yapanın yaşadığı gibi, sorun durumlarını yeniden
oluşturmaktır" (Popper l975, l89). Bunu gerçekleştirmenin yolu, olayı anlamaktan geçer.
Popper'e göre anlama, "akla dayalı eleştirinin nesnelliği ile gerçekliğin sezgisel anlamını
birleştirmeyi amaçlar" (Popper l975, l70).
Popper’e göre, durumu varsayımsal olarak yeniden oluşturmak, gerçek bir buluştur.
Çünkü, açıklanmanın güç olduğu tarihi alanında, tarih bilgisini temellendirme yollarından
biri yeniden kurmaktır. Yeniden kurulan tarihsel olay, yeni kanıtlarla desteklenerek, başka
bazı tarihsel olayların anlaşılmasında kullanılabilir hale gelir (Popper 1975, 189). Tarihçi,
olayı yeniden kurarak, olayın anlamını yeni biçimiyle ortaya koyar. Popper, 3.dünya
(Kültürel dünya) düşüncesinin anlama teorisiyle ilişkisini kabul etmektedir. Ona göre anlama
teorisi, rasyonel eleştirinin nesnelliği ile realitenin sezgisel anlamını birleştirmeyi amaçlar
(Popper 1975, 190). Tarihsel anlamanın ana amacı, tarihsel bir problem durumunun koşullu
olarak yeniden oluşturulmasıdır (Popper 1975, 170). Böylelikle, tarihsel olayı anlama ve
kurma bir biriyle yakın ilişki içinde, tarih bilgisinin güvenilirliğini sağlamaya çalışır.
Gadamer’e göre, çağdaş bilinç, tıpkı tarih bilinci gibi, geleneğin getirdiği her şeye
karşı sorgulayıcı bir tutum alır. Artık geçmişten kopup gelen sesi sofuca dinlemez;
sorgulayarak ve üstüne düşünerek onu köklerinin bulunduğu bağlama yerleştirir ve bu
yolla önemini ve görece değerini saptar. İşte geleneğe karşı bu sorgulayıcı tutuma yorum
denir. Yorumun kültür bilimlerine uygulanması, çağın en önemli olayları arasındadır. Bir
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metnin anlamı, ilk bakışta anlaşılmadığı ve yorumlanmaya gerek gösterdiği zaman
yorumdan söz edilir. Yorum yalnızca metinlere ve sözlü geleneğe değil, tarihin bize
miras bıraktığı her şeye uygulanan bir yöntemdir. Yalnızca tarihsel olayların yorumundan
değil, manevi ifadelerin, mimiklerin, davranışların yorumlanmasından da söz edilmektedir
(Gadamer 1990/1, 84). Yorum, olayın arkasında yatan ilk bakışta görünmeyen, belgelerde de
yeterince işlenmeyen unsurları ortaya çıkarmak için kullanılan yoldur. Geçmiş bir olayı
konu edinmek, yabancı bir ülkeye girmek gibidir. Burada tarihçinin yapacağı iş, kendi
hafızasında bulunan bilgilerle, karşılaştığı şeyleri yorumlamayarak tanıdık hale
getirmektir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Anlamanın tarihte oynadığı rol nedir?
Tarihçi tarafından kurulan tarih bilgisinde ne türden sorunlar ortaya çıkmaktadır?
Tarih araştırmaları nasıl yapılmalı ki tarihçi etkisiz olsun?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarihçinin tarih bilgisinin oluşmasında etkin bir role sahip olduğu anlatıldı.
Bilimsellik anlayışını oluşturan yöntem unsurları tarih bilgisinin nesnel olabilmesini
sağlaya bildiği üzerinde duruldu.
Tarih olayları kurmanın tarihçinin öznelliğine
getirilmesi gerektiği verildi.

bağlı olmadığı nesnel şartların yerine

Geçmiş olayları doğru bir şekilde kavramının mümkün olduğu açıklandı.
Anlama yönteminin tarihçilikte etkili bir konumda olduğu gösterildi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin tarihteki rolünü yansıtmaktadır?

abcde-

İncelemek
Belgeleri sıralamak
Karşılaştırma yapmak
Arkeolojik verilere başvurmak
Kurmak

2- Öznellik terimini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktır?

abcde-

Birey olma durumu
Olayları kişisel görüşler doğrultusunda yorumlamak
Araştırmaların nesnel tabana oturtulmasıdır
Araştırmaları sahip olunan değer sistemlerine göre yapmaktır
Araştırmaları ideolojik bir temele oturtmaktır

3- Aşağıdakilerden hangisiyle tarih olayı kurulabilmektedir ?

abcde-

Olayla ilgili verileri teorileştirmek
Geleceği biçimlendirmek
Verileri dünya görüşüne göre yorumlamak
Verilerin içeriklerini değiştirmek
Arkeolojik verileri yorumlamak

4- Tarih bilgisinin açıklanmasında anlama yönteminin önemini aşağıdakilerden hangisi
vermektedir?

abcde-

Herkesin olayların üzerinde düşünmesini kolaylaştırmaktadır
Yöntem tekniklerini öğrenmeye gerek bırakmamaktadır
Aklın ürettiği tarihin başka akıllarca anlaşılması mümkündür
Gereğinden fazla abartılmaktadır
Başlangıç ve denetim için gereklidir
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5- Aşağıdakilerden hangisi felsefede
göstermektedir?

abcde-

kurmak ile tarihte

kurmak

arasındaki farklılığı

Felsefede kurma yöntemle yapılırken tarihte kurma işini tarihçi yapar
Tarihte öznellik felsefede nesnellik baskındır
Tarih doğa bilimlerine daha yakındır felsefe çok uzaktır
Felsefe kavramlara dayanarak tarih belgelere dayanarak kurulmaktadır
Tarihteki kurma işlemi felsefeye bakılarak yapılır

6- Aşağıdaki kavramlardan hangisi araştırmalarında tarihçiyi etkilemektedir?

abcde-

Dünya görüşü
Eleştirel tutum
Özgürlüğü
Eğitimi
Kişisel özellikleri

7- Tarihçinin araştırma süreçlerinde kazandığı ve geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Özgüven
Bilinç
Onur
Nedensellik
Merak

8- Tarih araştırmalarında amacı aşağıdaki kavramlardan hangisi temsil etmektedir?

abcde-

Toplumun duygu durumunu beslemek
Akademik başarılar elde etmek
İyi tarihçi olduğunu sergilemek
Rakip ideolojileri zayıflatmak
Nesnellik

9- Tarihi olaylar en iyi nasıl anlaşılır?

abcde-

Olayların anlatımlarını ezberleyerek
Kronolojiyi bilerek
Olayları meydana getiren düşünceleri kavrayarak
Taraftar tarihçilere bakarak
Siyasi tarih okuyarak
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10- Popper’in “Rasyonel eleştirinin nesnelliği ile realitenin sezgisel olarak birleştirilmesi” dile getirdiği
ifade hangi kavramı tanımlamaktadır.

abcde-

Eleştiri
Karşılaştırma
Tutarlılık
Anlama
Çıkarım

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d, 6)a, 7)b, 8)e, 9)c, 10)d.
Açık uçlu Sorular
6- Tarihçinin tarih bilgisinde etkin olmasının nedenleri nelerdir?
7- Tarih bilgisinin öznelliğinin nedenleri nelerdir?
8- Tarihçinin tarihsel olayı teorik olarak yeniden kurmasının şartları nelerdir?
9- Olayların yeniden kurulması ile teorileştirme arasındaki ilişkiler nelerdir?
10- Yorumlama tarih bilgisinde nasıl bir yere sahiptir?
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9. YÖNTEM UNSURLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Gözlem
Eleştiri
Karşılaştırma
Nesnellik
Nedensellik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Tarihçilikte kullanılan yöntem unsurları nelerdir?
Belge ile gözlem arasında nasıl bir ilişki vardır?
Eleştiri yapma tarzı felsefede ve tarihte aynı mıdır?
Karşılaştırma felsefede yapılır mı?
Nedensellik hangi tür felsefi sorunlara sahiptir?
Bilginin oluşmasında nedenselliğin rolü nedir?
Nesnellik sorunlarını en çok tartışan felsefe nesnel bilgiye sahip midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yöntem unsurları

Tarih
bilgisinin Okumak,
sorgulamak,
araştırılmasında öne çıkan tartışmak ve merak etmek
yöntem unsurlarını tanımak

Yöntem unsurları

Gözlemin
tarihçilik Okumak,
sorgulamak,
açısından
sahip olduğu tartışmak ve merak etmek
özellikleri kavramak

Yöntem unsurları

Eleştirinin
araştırma Okumak,
sorgulamak,
alanlarında ve tarihte nasıl tartışmak ve merak etmek
kullanıldığını öğrenmek

Yöntem unsurları

Tarihçiliğin
en önemli Okumak,
sorgulamak,
yöntem unsurlarından olan tartışmak ve merak etmek
karşılaştırma hakkında bilgi
sahibi olmak

Nesnellik ve nedensellik

Bilimsel
bilginin Okumak,
sorgulamak,
temellendirilmesinde
tartışmak ve merak etmek
nesnellik ve nedenselliğin
önemini kavramak
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Nesnellik ve nedensellik

Tarih
bilgisinde Okumak,
sorgulamak,
nedenselliğin nasıl
bir tartışmak ve merak etmek
görev üstlendiğini anlamak

Nesnellik ve nedensellik

Nesnelliğin
hangi Okumak,
sorgulamak,
bağlamlarında
tarih tartışmak ve merak etmek
bilgisinde gerçekleştiğini
anlamak

Nesnellik ve nedensellik

Nedensellik ve nesnellik Okumak,
sorgulamak,
arasındaki ilişkinin tarih tartışmak ve merak etmek
bilgisinde
nasıl
gerçekleştiğini
değerlendirmek
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Anahtar Kavramlar
Yöntem

Bilgi
Doğruluk
Gözlem

Belge
Tarihçi
Kayıt
Eleştiri
Şüphe
Güvenilirlik
Karşılaştırma
Farklılık
Bakış açısı

Neden
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İlk ilke

Bilgi

Bilim
Güvenilirlik
Doğal nedenler

Nesnellik

Zihniyet
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Giriş
Yöntemde amaç güvenilir bilgilere ulaşmak kadar araştırma yolunun da güvenilirliğini
artırmaktır.
Tarih bilgisinin güvenilir olması için, gözlem, eleştiri, karşılaştırma gibi
çeşitli yöntem unsurları kullanılmaktadır. Bu unsurların her biri tarih verisini nesnelliğe
yaklaştırmaktadır. Gözlem, olayların kayıtlara doğru şekilde geçirilmesi hem de olayı
yorumlamak açısından en önemli unsurlardan biridir. Eleştiri, düşünce üretiminin bütün
aşamalarında yer almakla birlikte en iyi kullanılan alan felsefe ile bilim alanı olmuştur.
Tarih araştırmalarında da önde gelen yöntem unsurudur. Benzer şekilde karşılaştırma da
bilimsel yöntemin önde gelen unsurları arasındadır. Bu yöntem unsurları kullanılarak
tarihte varılmak istenen nesnel bilgiler elde edilmektedir. Tarih bilgisinin güvenilirliği
onun nesnel olmasına bağlıdır. Nesnellik, bütün yöntem unsurlarını kullanarak
gerçekleştirilmek istenen hedeftir. Tarih bilgisinin kendine has nitelikleri nedeniyle
nesnelliğe ulaşmak kolay olmamakla birlikte yine de mümkündür. Nesnelliğin
dayanaklarından biri
nedenselliktir. Nedensellik,
araştırma
zihniyetinin temel
kavramlarından biridir ve tarihçilikte çok önemli bir yere sahiptir. Tarih olayları yapıları
gereği geçişlidirler ve çok sayıda farklı olay tarafından etkilenmektedirler. Araştırılan olayı
açık seçik bir şekilde yorumlamak olayı oluşturan nedenleri bilmekle mümkündür.
Dolayısıyla araştırmalarda önde gelen amaç olayın nedenlerini bulup benzer olayları
içerecek genellemeler yapmak olduğundan nedensellik belirleyici olmaktadır. Aşağıda
gözlem, eleştiri, karşılaştırma, nesnellik ve nedensellik konuları
yöntem açısından
değerlendirilmektedirler

9.1. Gözlem
Tarih bilgisinde, genel bilgide olduğu gibi, gözlem önemli bir konudur. Gözlem,
bilginin kuruluş güvencesi olarak kabul edilir. Tarihî olaylar hakkındaki
bilgileri
destekleyecek gözlemlerin olması idealdir. Olaylar hakkında yeterli gözlemin elde
edilemeyeceği kabul edilmekle birlikte, gözlemi, tarihî bilgide zorunlu ön şart olarak ele alan
tarihçiler de vardır (Atkinson 1978, 40). Çoğu tarihçi, bu ön şartı tarih bilgisinin teminatı
olarak görür. Tarih bilgisinde böyle bir dayanak, hem tarih bilgisine güven hem de tarihçiye
geniş boyutlu yorumlar yapma imkânı vermektedir.
Bazı tarihçiler, geçmiş olaylarla ilgili bilgilerden şüphe duyarlar. Olaylar gerçekten
olsalar bile onlar hakkındaki bilgilerimizi doğrulayamayacağımız görüşündedirler (Atkinson
1978, 40). Doğrulamanın önemli dayanağı olan gözlemin, tartışmalı olması bir yana, her
olay hakkında da gözleme sahip olamadığımız da bir gerçektir. Tarih bilgisinde yargılar,
şimdiki zamanda yapılan gözlemlere dayalı olarak kurulamaz (Atkinson 1978, 45).
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Dolayısıyla tarih bilgisi, geçmiş zamanda yapılan gözlemlerden kalkılarak elde edilir.
Doğrudan gözlemin yapılıp ve belgeleştirilmesinin genel tarih içindeki oranının az oluşu
güvensizlik kaynağı olmakla birlikte, bunlara başvurmadan da tarih zor yazılır. Bloch,
belgelerin, iyi sorgulandıkları zaman, gözlem yapılmış kadar değerli bilgiler verdiğini
belirtmiştir. İyi sorgulamanın yolu bir alanda yoğunlaşmaktır (Bloch 1994, 49).
Tarih bilgisinde, ampirik temeli oluşturan gözlemlerin yetersizliğinin kaynağı, tarih
olaylarının bir defaya mahsus olarak gerçekleşmeleridir. Aynı olay, ikinci bir kez
tekrarlanamaz. Olayı gözlemleyenler, yani olayı yaşayarak yazıya geçirenlerin oluşturdukları
belgeler de tartışmalıdır. Çünkü çoğu zaman tek taraflı bir bakış açısıyla belge
oluşturulmuştur. Belgenin oluşmasında öznel tutumlar baskındır. Böyle bir belgeye
bakarak, tarih olayını açıklamak ve o olay hakkında genel yargılara varmak, yanlış bir
tutumdur. Benzer olaylara dayalı olarak oluşturulan önermeler ise, olayların benzerlikleri
tartışılarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte tartışmalı gözlemler, sosyoloji, siyaset bilimi
gibi bilimlerin ampirik tabanını oluşturmaktadır.
Gözlemler, eldeki bilgilerin sınanmasında da kullanıldığından tarih olaylarının bir
defalık meydana gelmeleri gözlemle sınamayı imkânsız hale getirmektedir. Bütün bu
olumsuz durumlara rağmen, tarihî olayların, çeşitli şekillerde belgelenmesi, tarih bilgisinin
gözlem temelini oluşturur. Tarihçinin görevi, mümkün olduğunca çok belgeye başvurarak ve
belgelere eleştirel bir tabanda birbirleriyle karşılaştırarak olay hakkında bir tablo ortaya
koymaktır.

9.2. Eleştiri
Tarih eleştirisi, tarihte doğruyu yanlıştan ayırt etmeğe yarayan bir yöntemdir (Halkin
1989, 3). Bu yaklaşıma göre eleştiri, tarih alanında mantık görevini üstlenir. Halkin'e göre, bu
bilimsel bir yöntemdir. Eleştirinin sıkı ve titiz olması, kişisel tercihleri ve keyfî uzlaşmaları
sorgulaması nedeniyle, tarih alanının olmazsa olmaz şartları arasındadır. Tarih eleştirisi,
bir kişinin ürünü değil, diğer bilim dallarından alınan yardımlar ve uzun gayretler sonucu,
gerçekleşir (Halkin 1989, 3). Tarih bilgisinin güvenilirliği konusunda, en önemli yöntem
araçlarından biri olan, eleştiri, çalışma alanında kendini nasıl göstermektedir?
Tarih eleştirisi, doğru olanı, muhtemeli, mümkünü, inanılmazı, yanlışı, yalanı,
doğrulanması imkânsızı birbirlerinden ayırt etmekte kullanılan yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır (Halkin 1989, 4). Tarih bilgisinde eleştirinin baş rolü oynaması, bu bilginin
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Biricik olduğu kabul edilen tarih olayı, laboratuar
şartlarında gerçekleştirip sınanamadığından, deneyle denetlenemez. Dolayısıyla, doğa
bilimlerine üstünlük sağlayan en önemli yöntem aracı olan deneyden yoksundur. Bu
durumda, tarih bilgisinin denetlenebilirliği ancak eleştiri ve karşılaştırmayla mümkün
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olmaktadır. Ayrıca, eleştiri, yapılan çalışmanın anlaşılmasını ve çalışmada ortaya konulan
düşüncelerin mantıksal yapısını ortaya koyması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir.
Tarih eleştirisi çeşitli bağlamlarda kendini göstermektedir. 1- Tarih araştırmasına
yönlendiren sorunun yapısı. Her çalışma, belli bir soru ya da sorulardan hareket eder.
Sorunun yapısı çalışmayı da önemli ölçüde belirlediğinden, sorunu anlamak için sorular
ortaya konur. Nasıl bir çalışma, beli bir sorundan ya da sorudan başlarsa, eleştiri de yapısı
gereği soruyla başlar. Sanayi toplumlarının değerleri nasıl dönüşmüştür? Bu örnek sorudan
hareketle yapılmış bir çalışma olduğunu kabul edelim. Yazarın kaygılarını anlamak için,
şu soruları sorabiliriz: Yazar sanayiden ne anlamaktadır? Sanayileşme örneği olarak, hangi
toplumları ele almıştır? Değer nedir? Hangi değerleri inceleme konusu yapmıştır? Değerler
konusunda bir sınıflama yapmış mıdır? Değer hakkında bir sınıflama yapmışsa,
hangilerine ağırlık vermiştir? Değerlerin bir sınıflaması yapılmamışsa, değerden tek şey
mi anlıyor, yoksa değere farklı anmalar mı yüklemiş? Dönüşme nedir? Dönüşmeyle,
değişme, gelişme, ilerleme, çökme gibi kavramları birbirinden ayırmış mıdır? Hangi değerler
ilkin dönüşmüştür? Dönüşmeye karşı koyan değerler var mıdır? Bu sorulara verilen
cevaplar, çalışmanın içeriğini ortaya koyduğu gibi, içerik açısından eksikliklerin de
anlaşılmasını sağlamaktadır.
2- Yönteme yönelik eleştiriler: Bilimsel çalışmalarda esas yöntem mantıktır.
Mantık konusunda iki şeyin olup olmadığına dikkat edilir: İlki, tutarlılık, ikincisi,
geçerliliktir. Tutarlılık, çalışmada geliştirilen düşüncelerin örgüsü, yani, çıkarımların doğru
yapılıp yapılmadığı, çelişkilerin olup olmadığıyla ilgilidir. Geçerlilik, incelenen konuda
varılan sonuçların, sorunun aydınlanmasında katkı sağlamasıyla ilgilidir. Yöntem kaygısıyla
yapılan eleştiride, çalışmanın öncelikle ne türden bir sorunu ele aldığı, sorunun ortaya doğru
bir şekilde konulup konulmadığı, sorunu çözümlerken ve sonuçlara varılırken ne türden
ilkelerden hareket ettiği, kavramlar arası ilişkinin iyi kurulup kurulmadığı, sorunla sonuç
arasında iyi bir bağlantının kurulup kurulmadığı incelenir. Bu incelemelere bağlı olarak,
eksiklikler ve yanlışlar ortaya konur. Bu yaklaşım, eleştiri konusu yapılan düşüncenin tutarlı
olup olmadığının yoklanmasıdır. Eleştiri konusu yapılan düşünce, aynı sorunu işleyen
başka düşüncelerle karşılaştırılarak aralarındaki farklar ve benzerlikler tespit edilir.
İstatistik veriler kullanıp kullanmadığı, gözlem ve karşılaştırma yapıp yapmadığı da
yöntemle ilgili sorunlardır. Özellikle iktisadi konularda, istatistik veriler önemli bir
dayanaktır. İstatistiklerle desteklenen çalışmalar, olumlu değerlendirilmektedirler.
3- Belgelerin Eleştirisi: Tarih bilgisi açısından en önemli konu belgelerin
kullanılmasında gösterilecek hassasiyettir. Belge kullanılmadan önce, eleştiri süzgecinden
geçirilmelidir. Belgenin kim tarafından ve hangi amaçla hazırlandığı, hangi döneme ait
olduğu, içerilen bilgilerin, doğru olup olmadığı, belgede içerilen bilgilerin başka
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kaynaklarca desteklenip desteklenmediği, çalışmada hangi düşüncelerin desteklenmesinde
kullanılacağı, ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, kullanılabilir hale gelir. Belge
hakkında kararı, tarihçi tek başına vermez. Belgenin türüne göre, filolog, arkeolog,
antropolog, gibi, alanlardan yardım alması kaçınılmazdır. Bu süreçten geçirilerek
kullanılan belgeye dayalı düşüncelerin, daha güvenilir olduğu tartışma götürmez.
Tarih çalışmasında, eleştiri en yüksek ölçülerde kullanıldığı takdirde, büyük hataların
yapılması engellenmektedir. Tarih araştırmalarında öncelikli sorun anlama olduğundan,
hem konuyu hem de konuyu destekleyen malzemeleri anlamak için sorgulamak
kaçınılmazdır. Sorgulamadan yüz akıyla çıkan düşünceler güvenilir, dolayısıyla da
benimsenebilir özelliklere sahip olurlar. Bloch’un dediği gibi, eleştirel yöntemin önünde
daha geniş ufuklar açılmaktadır. Eleştiri aracılığıyla, insanları önce doğruya, sonra da
haklıya yönelten bir yol açmış olmasından dolayı tarih bir zafer kazanmıştır (Bloch 1994,
107).

9. 3. Karşılaştırma
Eleştirinin önemli bir basamağı karşılaştırmadır. Karşılaştırma, tarih bilgisinin
güvenilirliği açısından önemli bir yöntem aracıdır. Bununla birlikte tarihi olayın biricik
olması gerekçesiyle, olaylar arası bir karşılaştırma yapmaktan uzak duran tarihçiler vardır
(Burke 1994, 21). Ancak tarihçilikte, karşılaştırma sadece olayla ilgili değildir. Olayın
yanında, belge ve varılan sonuçların karşılaştırılması da yapılmaktadır. Olayların
karşılaştırması, zor olmakla birlikte, gereklidir. Bir Ortaçağ şehrinin özgünlüğünü ortaya
koymak için, Antikçağda, Çin’de İslam dünyasında şehirlerin nasıl olduğunu bilmek ve
onlarda nelerin eksik olduğunu anladıktan sonra, Ortaçağ şehrinin özgünlüğü ortaya çıkar.
Bu sonuç da karşılaştırmayı gerektirir (Burke 1994, 22). Konuyla ilgili kullanılan belgelerin
güvenilirliği, belgede içerilen bilgilerin başka belgelerle karşılaştırarak elde edilir. Bu
yapılmadığı takdirde, belgenin güvenilirliği sağlanmış olmaz. Tarihçinin vardığı sonuçlar
da diğer tarihçilerin sonuçlarıyla karşılaştırılarak denetlenmesi gerekir. Bu nedenlerden
dolayı, karşılaştırma tarih araştırmalarının önemli yöntemlerinden biri olarak kendini
gösterir.
Nisbet’e göre, karşılaştırma yapmak için verilerin düzenlenmesinde üç önemli
noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi, toplum teşkilâtlanmaları ile insan ürünlerinin mantık ile
mekân tarzında düzenlenmesidir. Bu aşamada kültür malzemelerinin sınıflaması yapılır.
Dünyanın her yerinde görülen kurum ve toplum tabakaları basitten karmaşık olana doğru bir
mantık sıradüzeniyle sınıflanırlar İkinci önemli nokta, karşılaştırılacak olaylar, kavramlar,
nesneler, tarihsel zamana bağlı olarak düzenlenmesi gereğidir. Üçüncüsü, düzenleme,
gelişmeci ya da evrimci bakış açısından hareket edildiğinde, kullanılacak malzemelerin
düzenlenmesi, evrimi kanıtlamaya yönelik olacak şekilde yapılır. Ayrıca, tarih dönemleri
ve alanları düzenlenen malzemeyle tanımlanır. Tarihsel süreçte önce gelenle sonraki
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karşılaştırarak bir gelişmenin olduğu gösterilir (Nisbet 1969, l 95). Karşılaştırma yöntemi,
dikey olduğu kadar yatay da kullanılır. Bir kurumun geçmişinden kesitler alınarak onların kıyaslanması, dikey karşılaştırmadır. Aynı kurumun farklı toplumlardaki rolü ve özellikleri de,
karşılaştırmanın yatay yönünü gösterir (Nispet 1969, l 93).
Karşılaştırma yönteminin yarattığı tehlikeler vardır: Tehlikelerden ilki, toplumların
kaçınılmaz bir aşamalar sıralanmasıyla “evrildikleri” varsayımını çok kolayca kabul
ettirmesidir. Marx, Comte, Spencer, Durkheim ve diğer 19.yüzyıl bilginlerinin karşılaştırma
yöntemi, özünde belirli bir toplumu, bir toplumsal evrim merdivenine koyarak onun hangi
basamağa erişmiş bulunduğunu saptamaktan ibaretti. Bu yaklaşım, çok önemli hataların
yapılmasına neden olmuştur. İkinci tehlike, “biz merkezciliktir”(ethnocentrism). Feodalizm
ve kapitalizm gibi, Batı medeniyetleri çerçevesinde formüle edilmiş kavramları, başka
toplumların tarihini açıklamak için kullanılması, düpedüz yanlış sonuçlara varılmasına
neden olmuştur. Üçüncü tehlike, neyin neyle karşılaştırılması gerektiğini bilmektir.
19.yüzyılda James Frazer’in yaptığı gibi, bir kültürün özgün niteliklerini ve geleneklerini
alarak, başka bir toplumdaki benzer şeylerle karşılaştırırken, karşılaştırdığı değerlerin
toplumsal yapı içindeki bağlamlarını göz ardı edilmesidir (Burke 1994, 25). Bu türden
hataların yapılması, yöntemden değil yöntemin kullanılış tarzından kaynaklanmaktadır.
Tarih olayının biricikliğinden kurtulmak ve genel bir ifade kullanmak için
karşılaştırma kaçınılmazdır. Tarihin başından bugüne, kesintisiz süregelen kurumlar vardır.
Bu kurumlar hemen hemen her toplumda ortaya çıkmıştır. Ayrı toplumlarda ortaya çıkmış,
aynı kurumların ortak ve farklı özelliklerinin tespiti de bu yöntemle mümkün olmaktadır.
Hem aynı kurumun geçirdiği değişiklikleri hem de toplumun diğer kurumlarıyla ilişkileri de
karşılaştırma sonucu sağlıklı bir şekilde ortaya koyulabilmektedir. Tarihte ele alınıp
incelenen olaylar, onun geçtiği toplumdan yahut toplumlardan ve çağdan soyutlanarak ele
alınamaz. Tek olayı, anlayıp yorumlamaya çalışsak bile, o olayın anlamlı bir şekilde
değerlendirilmesi için, olayın geçtiği toplum ile çağı, müracaat mercii almak şarttır.
Dolayısıyla tek olay hakkındaki bilgimiz, toplum ve çağ hakkındaki bilgiye dönüşerek,
kapsamını genişletmektedir. Tarih bilgisinin genelliği, ancak karşılaştırma yöntemiyle elde
edilebilmektedir. Tarihçi, hem ele aldığı konunun çeşitli yanları ve dönemleriyle ilgilenmesi
hem de başka toplumlardaki yansımalarına bakışı, ufuk genişliği yanında tarih bilgisinin
genelliğine giden yolu da açmış olur. Tek olayın arkasındaki düşünceye, değere, evren
tasavvuruna varıldığında, olayla bağlantılı olarak diğer birçok olay da anlaşılmış olur. Çünkü,
değerler sistemi ve evren tasavvuru, her toplum için genelleme yapıma imkanı verebilecek
temel dayanaklardır.
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9.4. Nesnellik
Nesnellik, bütün öznel unsurdan kurtularak nesneyi en saf haliyle bilmektir. Başka
bir deyişle, nesnenin özünü, iç yapısını, onu o yapan niteliklerini kavramaktır. Böylelikle
nesne hakkında doğru bilgiye ulaşmaktır. Nesnelliğe yüklenilen bu anlamlar onu
araştırmaların varmaları gereken amaç haline getirmektedir.
Doğa bilimlerinin ayırıcı özelliklerinden biri de nesnelliktir. Nesnelliğin önde gelen
şartı, deney ve gözlemle araştırma süreci ve sonucunun denetlenebilmesidir. Nesnel
bilginin tarih alanında mümkün olup olmadığı, alanın başlıca sorunları arasındadır.
Nesnelliğin amacı olan doğru ve güvenilir bilgi, öznel olmayan fakat rasyonelleştirilen ve
sistemleştirilen bilgidir (Aron 1961, 74). Tarih alanındaki doğruluk öznellikten uzak,
rasyonel ve sistemleştirmeye uygun mudur? Bu sorun başlıca tartışmalar arasındadır.
Nesnellikteki sorunların başında, terimin iki anlamlı kullanılışı gelmektedir. Nesnelliğin
ilk anlamı, gerçeklikle ya da olgularla özellikle de dış dünyanın nesneleri ya da olgularıyla
ilişkili kullanılmasından kaynaklanır. İkinci anlamı, akıl aracılığıyla varlığın ilkesini kurma
becerisidir. Her iki anlamda birbiriyle ilişkilidir (Atkinson 1978, 70). Ancak, doğa
bilimleriyle ilişkili olması açısından ilk anlamı ağırlık kazanmıştır. Tarih alanında dış
dünyadan söz
etmek oldukça zordur. Çünkü tarihin
nesneleri, insan tarafından
oluşturulmuştur. Nesnellik açısından bu çok önemli bir ayırımıdır.
Bilimin ya da felsefenin önermeleri esasta pratik bir amaca hizmet etmiş olsalar
da evrensel olma iddiasıyla düzenlenirler. Ancak sahip olduğu imkanlardan daha fazlasını
yapamazlar. Nesnelliği ortaya koyan akıl, keyfi inançlar ve toplumsal önyargılar kadar,
her şeyin doğal olarak uyum içinde bulunan evrenlerin bölümlerini de içermektedir.
Bununla birlikte, kültür bilimlerinde yorum sistemlerinin çokluğu nesnelliği tartışmalı bir
konuma getirmektedir (Aron 1961, 74). Nesnellik için gerekli olan tek anlamlılık,
gözlemcinin kesin olmayan tanıklığıyla alanın yapısına ilişkin yasalara varılarak elde
edilmektedir. Tarih alanında gözlemlenen şey, bir olayın tanıklarının olayı yazılı belgeler
haline getirmesidir. Metinlerin denetimi yapılabilmektedir. Metinler törensel ya da pratik
amaçlı işler için yazıldığından olay hakkındaki düşünceler bulanıklaşmaktadır; Dolayısıyla
metinler tek anlamlı değil çok anlamlı olarak tarihçinin karşısına çıkmaktadırlar (Aron 1961,
74). Ayrıca, çok anlamlılık, araştırmacının anlayışına ve yaklaşımlarından da kaynaklanır.
Bununla birlikte, belgeler, somut olarak varlıklarını sürdürdüklerinden, onlar üzerinde
yapılan çok sayıdaki öznel yaklaşımın eleştirilmesiyle, alanı ilişkin bir nesnellik elde
teme imkanı doğar.
Tarihsel oluş, ne bir kişinin deneylerinin toplanması ve onların dayanaklarıdır; ne de
bir kişinin hatırladığı şeylerdir. Geçmişin anlaşılmasıyla, bilinç uykudan uyanır. Bilinç,
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tarihçiye, şimdinin bir türü olan geçmişi verir. Tarih bilgisinin kaynağı araştırıldığında,
hafıza ve tecrübelerin ötesinde kendilik hakkındaki düşüncenin ele alınması gerekir.
Kendilik hakkındaki düşünce her insanı, kendisinin gözlemcisi yapması yanında, her
insan bir başkasının deneyinin nesnesi olur (Aron 1961, 82). Tarihsel bilginin kaynağının
tespiti, nesnelliğe giden yolu açmaktadır. Kökene ilişkin, araştırmaların dayanağı, insanın
kendisini ve başkasını gözlemlemesidir. Bu sürecin, öznel olduğu göz ardı edilmemelidir.
Felsefe ve bilimdeki nesnellik, kavramsal bir yapıya sahiptir. Kavramsallık soyutlama
temeline dayanır. Tarihi yapan insan sürekli değiştiğinden, tarihte soyutlama pek mümkün
değildir. Değişmeleri dışarıda bırakarak soyutlama yapıldığında, tarihin öznesi olan insan,
dışarıda bırakılmış olur. Bu nedenlerden ötürü, Aron’a göre, tarih asla nesnel olamaz.
Çünkü insandan ayrıldığında, asli karakterini kaybeder" (Aron 1961, 119). Tarih alanında
nesnelliği elde etmek için tarihçi, tarafsız olmaya çalışır. Bununla birlikte öznel
tercihlerle hareket etmekten kurtulamaz. Öznel tercih ya da sistemden hareket ettiğinde,
tarih bilgisi için gerekliliği ön görülen nesnelliğe ulaşamaz. Çünkü tarihsel verileri,
kendi öznel eğilimlerine göre seçtiği değerler ve sisteme göre yorumlayacaktır (Atkinson
1978, 73; Aron 1961, 119). Dolayısıyla değer ve sistemine uymayan verileri
reddedecektir. Nesnellik sorununun bu noktasında, devreye yeniden veriyi anlama süreci
girmektedir. Öncelik teori, sistem ya da teoriye değil de veriyi anlama da olursa, yani
verinin anlamından hareketle yeni kurgular oluşturma gerçekleşirse, öznelliğin etkisi
belirgin ölçülerde azalır (Aron 1961, 119-120).
Aron’a göre, tarih bilimini geliştirmek için, sunduğu bilgilerdeki hakikat payı
zorlanırsa, olayı anlamak güçleşir. Tarih bilgisinin, hem nesnel yanlarının varlığı hem de
öznel yanlarının olduğu görülmektedir. Tarih bilgisinde, gözlemlerin neden olduğu
görecelikten kurtulmak, referans sistemleri ve kavramların geliştirilmesiyle mümkün
olur. Göreceliğe neden olan şeylerin birleştirilmesi de göreceliği ortadan kaldırır (Aron
1961, 289). Tarihçi, kendi kendine değişen ve sınırları belli olmayan geçmişle karşı
karşıyadır. Elde ettiği sonuçlar, çalışma disiplini olan tarihi değiştirmektedir. Tarih bilimi
her sorunun üstesinden geldikçe gelişmektedir. Bir bakıma, değişen nesneyle, gelişen tarih
bilimi diyalektik bir ilişki içindedir. Bunla birlikte, tarih, göreceliği asla aşamaz. Çünkü
hayat tecrübeleri, tarih biliminin malzemelerini oluşturur. Ayrıca olgular kendi kendilerine
de varolamazlar. Tarihçi, bir nesne olarak olayı, sadece geçmiş olduğu için düşünmez ve
doğa ve insan koşullarında ortaya çıktığı biçimde de ele almaz. Bunların yanında, olayın
akıllarda varoluşunu ve akıllarla birlikte değişmelerine de ulaşmak ister" (Aron 1961, 289).
Tarih bilgisinde nesnelliğin neredeyse imkansız olduğuna göre, alandaki güvenilir
bilgi nasıl elde edilecektir? Tarih bilgisine güvenilirlik, yukarıda sıralanan yöntem
unsurlarıyla sağlanabilmektedir. Belge kullanma, eleştirel yaklaşım, karşılaştırma nisbi bir
güvenilirlik vermektedir. Tarih bilgisinin güvenilirliği, tek tek olgulardan hareket edilerek
sağlanamayacağı bir gerçektir. Tek tek olaylar,
insanın bütünlüğünü vermemektedir.
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Olaya anlamak için, olayın geçtiği kültürü ve dönemi göz önünde bulundurmak gerekir.
Kültür ve dönem, kurumlar, genel değerler, sorunları açısından bir bütünlük vermektedir.
Kültür ve çağ çerçevesinde, tek olay kültürel bütünlük içinde, anlam kazanmaktadır.
Dönemi belirleyen değerler de olayın anlaşılmasını mümkün kılmaktadır. Buradaki sorun,
araştırmanın yapıldığı dönemdeki değerlerle, araştırılan dönemin değerlerinin
uyumsuzluklarıdır. Tarih sürekli değişen bir süreçse, sürecin herhangi bir yerinden
kalkılarak, geçmişin bir bölümü hakkında kesin bilgiler elde etmenin imkansız olduğu
kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak insanın tarihe bağımlılığı gereği, geçmişi yaşanılan dönem
açısından kullanmak ister. Geçmişin, yaşanılan dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak tasvir
edilememesi durumu, araştırma disiplininin bir eksikliği olarak değerlendirilir. Bu hatalı bir
yaklaşımdır.

9.5. Nedensellik
Nedensellik, düşünce sisteminin en önemli özelliklerinden biridir. Bir şey
hakkındaki bilgi onun nedenlerini bildirmeyle başlamakta ve onu en saf haliyle kavramayı
sağlayacak nedenler zincirini takiple sürmektedir. Doğa bilimleri bilgilerinin başarılı
oluşunun başlıca
nedenleri arasında nedenselliğin iyi kullanılması da sayılmaktadır.
Tarihçilikte de neden en önemli yerlerden birine sahiptir.
Carr’ın dediği gibi, tarih araştırmaları, neden araştırmalarıdır (Carr 1987, 115).
Tarihte nedenselliğin aranması gerektiği fikrini, Montesquieu teorik bir zemine
oturtmuştur. Montesquieu, Romalıların yükselişi ve çöküşünü inceledikten sonra, her
krallığın yükselmesini ve yıkılmasını sağlayan, maddi ya da manevi, genel nedenlerin
olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, dünyada olup biten şeyleri, kör talihin ürettiğini
söylemek yanlıştır. Aynı şekilde insan da keyfince yöneltilmez. İnsan davranışları, belirli
yasalar ve ilkelerce belirlenirler. Bu yaklaşım, sonraki dönem tarihçileri için tarih
araştırmasının, neden araştırması olduğu anlayışın körüklemiştir (Carr 1987, 116).
Her tarihsel araştırma tanımca, geçmişi hatırlama bu nedenle de her nedensel
buluş bir geriye gidiştir. Dolayısıyla tarihçinin görevi, olayı oluşturan ve olayın gerisinde
bulunan unsurları açığa çıkarmak ve onların olayın oluşumundaki etkilerini göstermektir
(Aron 1961, 158). Bu çaba, nedenlerin araştırılması olarak kabul edilir. Aron, neden sonuç
ilişkisinin, tarihin yapısına uygun olduğu düşüncesindedir. Tarihsel nedenlilik, fiziksel
determinizme bağlı olarak tanımlanmaya kalkışıldığında, tarihin yasaları var mıdır? Tarih
yasalara mı tabiidir? gibi sorular ortaya çıkmaktadır (Aron 1961, 254). Bu durum tarihsel
nedenselliği, fiziksel nedensellikten farklı bir biçimde ele almak gerektiğini ortaya koyar.
Doğa bilimlerinde neden ve yasa ayrılmaz gibi gözükürler; çünkü, neden, değişmez öncelik
olarak tanımlanır. Buna bağlı olarak da her nedensel ilişki bir yasayı getirir. Yasa,
dizinin ya da birlikte varoluşun değişmez ilişkilerinden oluşur" (Aron 1961, 234). Ancak
tarih alanında, yasadan söz etmek oldukça zordur. Tarihte yasalılığın olmamasının başlıca
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nedenlerinden biri, tarihsel nedenselliğin doğa nedenselliği gibi bir yapıya sahip olmamasıdır.
Aron’a göre, farklı bilimlerde, farklı nedenler vardır. Tarihsel alandaki nedensellikten
kaynaklanan determinizm psikolojiktir. Tarihte görülen, değişim, motif ve düşünceler
psikolojik nedenlerle de açıklanabilmektedirler (Aron 1961, 255) Psikoloji temelli
nedensellik, olguları çeşitli yönlerde hatta ters yönlerde de bile etkilemektedir. Bu tür
olgulardan, genel bir yasa çıkarmak oldukça güçtür. Fizik olgular, kendi koşullarında
yenilenebilme, tekrarlanabilme özellikleri yanında değişmeden çok uzun süreler niteliklerini
korumalarıyla, bu özelliklere sahip olamayan tarihsel olaylardan ayrılırlar.
Tarihçi, incelediği olayı önceki olaylarla açıklamakta ve açıklama sürecinde içinden
gelen bir eğilimle, bazı verilerin üzerinde dikkatini daha fazla yoğunlaştırmaktadır.
Tarihçi, fizik çevre, ırk gibi görece değişmeyen verilerle hemen hemen ilgilenmez. Çünkü
sözü edilen veriler, özel bir olay için değerlendirmeye alınamazlar (Aron 1961, 257).
Doğal nedenler asla zorunlu etkiler getirmezler. Çünkü doğa, toplumların hiçbirine tam
anlamıyla bir kurum empoze etmez (Aron 1961, 224). Daha çok olaya doğrudan etkide
bulunan nedenler üzerinde durulur. Tarihsel olayın gelişim sürecinde, etkin olan
oyuncular, neden olarak incelenir. Toplumsal olaylarda, bir nedenin kesin olarak bir
sonucu ortaya çıkardığı söylenemez. Sosyal nedenler, bir başka olguyu oluşturmada,
yeterli nedenlerdir, ama zorunlu nedenler değillerdir. Çünkü, bir tek nedene dayanan bir
olgu nadiren ortaya çıkar (Aron 1961, 224). Dolayısıyla, her olay için, çok sayıda neden
aramak gerekir. Tarihsel bir olayın gerçek nedenini tam olarak gösterilemese de yine de
kısmi determinizmden söz edilebilir. "Nedenselliğin sınırları, nesnelliğin sınırlı oluşunun
nedenlerini de açıklar" (Aron 1961, 264). Nedensellikteki bu sorunlar, nesnel bilginin elde
edilememesin de açıklar. Bununla birlikte Aron, anlama ile nedensellik arasında bağlantı
kurarak, tarihte sınırlı bir nedenselliğin olabileceğini iler sürmüştür. Ona göre, nedensellik,
anlamayı takip eder. Anlama öznel sorular getirir; nedensellik nesnel cevapların
verilmesini sağlar (Aron 1961, 269).
Fizikteki neden sonuç ilişkisinde, sonuç doğrudan nedene bağımlıdır. Neden tek
taraflı belirleyicidir. Sonucun, nedenlerde içkin olan özelliklerden başka bir özellik
göstermesi, beklenemez. Burada bir determinizm söz konusudur. Determinizmin olduğu
yerde, insan eylemlerinin temel unsurlarından biri olan özgürlüğün olmadığı kabul
edilmektedir. O zaman insan eylemlerinde, determinizm türünde olmamak şartıyla neden
sonuç ilişkisi nasıl değerlendirilmelidir? Tarih alanındaki neden sonuç ilişkisi, farklı
özelliklere sahiptir. İlkin, neden sonuç ilişkisini iki tipe ayırmak gerekir: İlki, insan,
insan ilişkisindeki neden sonuç, ikincisi, insan doğa ilişkisindeki neden sonuç. İkinci tip
neden sonuç bağlantısı, doğanın mukavemet gücüne de bağlıdır. Doğanın pasif
davrandığı durumlarda, insan neden olarak tam sonuç alır. Bazı durumlarda sonuç doğa
tarafından belirlenir. İnsanlar arasındaki ilişkilerde neden sonuç bağlantısı, sonucun
nedeni dönüştürme imkanı olduğu için, nedenin sonucu belirlediğini tam olarak
söylenemez. İnsanın herhangi bir eylemi, başka insanlarca engellemeye ya da yönünü
değiştirmeye çalışılarak, planlanan sonuca ulaşamaz. Dolayısıyla, tarih alanındaki neden
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sonuç ilişkisinin gerçekleşme sürecinde müdahale edilebilir olduğu açıkça görülür. Ayrıca,
tarihsel olayların gerçekleşmesinde rastlantının da önemli yer aldığını unutmamak gerekir.
Neden önce gelen anlamında kullanılmaktadır. Ancak nedenin ortaya koyacağı
sonuç, nedeninin oluşmasına yardımcı olur. Gerçekleştirilmek istenen bir amaç varsa,
amaç için yapılan planlamalar, yaşanılan şartlara, duygu ve düşünce durumlarına göre
değişirler. Amacın özellikleri, ne türden eylemlerde bulunulması gerektiğini belirler. Bu
durum, sonucun nedeni belirlediği düşüncesini doğurmaktadır. Dolayısıyla tarih alanındaki
nedensellik, fizik alanındakinden çok farklıdır.
Tarih alanındaki nedenselliğin farklılıklarına rağmen, onu kullanmadan tarih
araştırması yapılamaz. Tarih alanında, tek nedenden söz edilmeyeceği, tarihsel olayların
çok nedenli oldukları düşüncesi (Carr 1987, 118), yöntem ilkesi olarak benimsenmelidir. Her
hangi bir tarih olayını açıklayabilmek için, onun muhtemel nedenlerini tespit edip,
güvenilirlik ve önem sırsına göre sınıflamak gerekir. Sınıflamadaki her nedenin olaydaki
yerini ve etkisin belirledikten sonra, olay açıklanabilmektedir. Nedenler, birbirlerinden
farklı özelliklere sahip olduklarından, nedenler ile olay arasındaki ilişkiden, zorunlu bir
sonuç çıkmayacağını göz önünde bulundurulduğunda, açıklamalar yasalılık ya da genel
geçerlik gibi iddialardan uzak olurlar.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Gözlemin felsefede yeri var mıdır?
Eleştirinin hangi amaçları vardır?
Eleştiri nasıl yapılmalıdır?
Karşılaştırmanın şartları nelerdir?
Nedensellik doğa bilimlerin ve felsefede nasıl kullanılmaktadır?
İlk nedenin temellendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Doğa bilimlerinde nesnellik ne türden sorunlar yaşamaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih yönteminin çok sayıda unsurdan oluşmaktadır.
Gözlem, eleştiri ve karşılaştırmanın yöntemin önemli unsurları arasındadır.
Gözlem belgeler oluşturmakta ve yeni veriler sağlamaktadır.
Eleştiri, öznellikleri engellemek ve nesnellik şartlarını
çalışmalarında merkezi bir konuma sahip olmaktadır.

geliştirmek

için

bilim

Karşılaştırma nesnellik için vazgeçilemez yöntem unsuru görevi yapmaktadır.
Yöntem unsurlarının yapıları ve tarihte kullanım şartları verilmektedir.
Nedenselliğin sahip olduğu özellikler ile araştırmalarda nasıl kullanıldığı üzerinde
duruldu.
Tarihsel sürecin
değerlendirildi.

oluşmasında

ve tarih

olaylarının

anlaşılmasında

nedensellik

Nesnelliğin tarih için önemi anlatıldı.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Gözlemin en verimli kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Tarih
Toplum
Doğa
Gök cisimleri
Sanat

2- Gözlemin yöntemdeki yerini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

Bir şeyin sürekliliğinin kayıtlara geçirilmesi ve güvenilir veri olarak benimsenmesi
Manzara seyretmek
Gözlemcinin öznelliği veriyi çarpıtmaktadır
Geçmiş gözlemlenemeyeceğine göre tarihte gözlemin yeri yoktur
Gözlem yapacak kişilerin donanımları yaptığı işe uygun olmalıdır

3- Aşağıdakilerden hangisi eleştiren kişinin vardığı sonucu daha iyi açıklamaktadır?

abcde-

Eleştirilen kişi değersizleşmektedir
Konuya ilişkin kendi düşüncelerini vermektedir
Konu hakkındaki bilgileri artırmaktadır
Eleştirdiği konu hakkında düşüncelerini geliştirmiştir
Sadece yorulmuştur

4- Eleştiriyi tetikleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

İlke
Gözlem
Karşılaştırma
Tutarlılık
Şüphe

5- Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma aracılığıyla varılan sonuçlar arasındadır?
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abcde-

Öznellik
Eleştiri
Anlama
Nesnellik
Gözlem

6- Aşağıdakilerden hangisi nedenselliğin içerdiği soruna işaret etmektedir?
a- Nedenler zincirinin bir sona varamaması
b- Her şeyin bir nedeninin olması
c- Nedenle sonuç arasında bağlantı kurulamaması
d- Sonuçtan hangi nedenlerin çıkacağının bilinememesi
e- Neden kategorisi hakkında bilgimizin az olması
7- Neden ile sonuç arasında nasıl bir ilişki vardır?
a- Neden sonuçta içkindir
b- Sonuç nedende içkindir
c- Sonuç tek nedenle açıklanamaz
d- Nedenlerin çokluğu neden sonuç ilişkisini tartışmalı yapmaktadır.
e- Aynı neden farklı sonuçlara neden olmaktadır
8- İlk ilke ifadesi aşağıdakilerden hangisi tarafından daha iyi açıklanmaktadır?
a- Tanrı
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b- Belirsiz bir kabul
c- Bütün neden zincirlerinin ulaştığı ilk neden
d- Zamanın başlatan eylem
e- Büyük patlama
9- Doğa bilimlerinde nesnellik aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?

a- Matematikle ifade ederek
b- Gözlemle
c- Eleştiriyle

d- Deneyle
e- Karşılaştırmayla
10- Tarihte nesnelliğin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Eleştiri
b- Tarihçi
c- Karşılaştırma
d- Yöntem

e- Belgeler
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Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)e, 5)d, 6)a, 7)b, 8)c, 9)d, 10)e

Açık Uçlu Sorular
11- Gözlem tarihçilikte nasıl bir işleve görmektedir?
12- Gözlem şartları nasıl belirlenebilir?
13- Düşünce üretiminde eleştiri neden önemlidir?
14- Eleştirinin aşamaları nelerdir?
15- Yöntem unsuru olarak karşılaştırmanın tarihçilikte hangi açılardan uygulanmaktadır?
16- Nesnellik bilgi anlayışında neyi temsil etmektedir?
17- Nesnellik tarihçilikte nasıl sağlanmaktadır?
18- Doğa bilimlerindeki nesnellikle kültür bilimlerindeki nesnellik arasında hangi farklar
vardır?
19- Nedensellik düşüncenin oluşturulmasında nasıl bir rol oynar?
20- Nedenselliğe baş vurmadan herhangi bir açıklama yapılabilir mi?
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10. ZAMAN SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Zaman

10.2. Tarih Nesnesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Zaman ile tarih arasında ne tür ilişkiler vardır?
Bilginin temellendirilmesinde zaman nasıl yer almaktadır?
Hangi tür bilgiler zaman dışıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Zaman sorunu

Zamanın
tanımak

Zaman sorunu

Zaman bilincini anlamak

Zaman sorunu

Tarih
bilgisinin zaman Okumak,
sorgulamak,
açısından
ne
türden tartışmak ve merak etmek
değerlere sahip olduğunu
anlamak

Zaman sorunu

Tarihsellikle
zamansallık Okumak,
sorgulamak,
arasında ilişkiyi anlamak
tartışmak ve merak etmek

boyutlarını Okumak,
sorgulamak,
tartışmak ve merak etmek

Okumak,
sorgulamak,
tartışmak ve merak etmek
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Anahtar Kavramlar
Zaman

Kronoloji

Boyut
Geçmiş
Şimdi

Gelecek

Neden
Süre
Süreç
Başlangıç
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Giriş
İnsan üç boyutlu bir varlık olarak ürettiği her şeyde zamanı kullanmaktadır.
Şimdisini yaşayabilmek ve varoluşunu sürdürmek için gerek duyduğu malzemenin tamamını
önceki nesiller tarafından hazırladığı geçmişten almaktadır. Kültürel ürünleri
kullanamadığında insan olamayacağı gibi, hayatını da sürdüremediğinden zamanın geçmiş
boyutuna zorunlulukla bağlıdır. Benzer şekilde insanın varoluşunun sürekliliği geleceği
planlamasıyla yakından ilişkilidir. Zorunlu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda süreklilik
sona ermektedir. Geçmiş ve gelecek şimdi üzerinden değerlendirilerek üç boyutluluk
temel değer sistemi olarak insanın varoluşunda yer almaktadır.

10.1. Zaman
Modern düşüncesinin temel özellikleri arasında zaman anlayışı çok önemli bir yere
sahiptir. Yeni evren tasavvuruna bağlı olarak yeni bir zaman anlayışı gelişmiş ve bu
zaman anlayışı tarih düşüncesinin temellerini oluşturan unsurlardan biri olmuştur.
Tarih düşüncesi yapı itibariyle zamana bağlıdır. Zihnin bir kategorisi olarak zaman,
her düşünce türünde kendini göstermekle birlikte, tarih düşüncesinde diğer alanlardan çok
daha etkili olmaktadır. Çünkü kavram olarak tarih zaman kavramı işin içine katılmadan
anlaşılmamaktadır. Bloch’un belirttiği gibi, tarihsel sürecin geri çevrilemezliği, somut ve
yaşayan gerçeklik olarak tarihsel zaman, olguların beslendikleri plazmanın bizzat kendisidir;
olguların anlaşabilirliğinin zeminidir (Bloch 1994, 20). Tarihin zamanla iç içeliği olayın
kuruluşunu ve anlamanı oluşturmaktadır. Tarihsel zaman, olayların zamana bağlı
belirlenimleriyle ortaya çıkan süreci işaret etmektedir. Söz konusu süreç, insan düşünce ve
eylemlerden oluşan tarihin bütününü kapsamaktadır.
Tarihsel zaman bir başlangıca ihtiyaç duyar. Başlangıç, insanın dünyadaki
varoluşunun kanıtı olan kültürel ürünlerle tespit edilmesinin ötesinde evren tasavvuru
çerçevesinde insanın yaratılmasıdır. İlk insandan şimdiye kadar olan süreç, tarihsel
zamanın bütününü oluşturur. İnsanlık tarihi sürecinde sayılamayacak kadar çok ve farklı
süreçler meydana gelmiştir. Bir bakıma insanlık tarihi süreçlerin bileşimi şeklinde de
tanımlanabilir. Tarihi anlamak ve onun bütünlüklü bir yapı olarak ortaya koymak için alt
süreçlerin zaman içindeki konumları belirlenmelidir. İçirikleri, başlangıçlı ve sonlu oluşları
süreçleri birbirlerinden ayrılmalarını sağlamaktadır.
Düşünebilmek ve eylemde bulunmak için olayların zamansal sıralanması şarttır.
Zamanın bir kategori olarak kabul edilmesinin nedeni de düşünce üretimindeki
konumudur. Dolayısıyla olayların öncelik sonralık ilişkileri anlamlandırma ve doğru
bilmek açısından hayati önem taşımaktadır. Düşünürken zamanı kullanmak çoğunlukla
yerinde olmakla birlikte üzerinde düşünülen konular uzak geçmişteyse sıraları birbirlerine
kolaylıkla karıştırılmaktadır. Geçmişteki olayları sıraya koymak için takvim gerekmiştir.
Olayları oluş sıralarına göre takvime yerleştirmek kronoloji çalışmalarını ortaya
çıkarmıştır.
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Tarih olaylarında içsel bir olgu olan zamanın tarih çalışmalarındaki yerini görmek
için şu konular aşağıda incelenmektedir: 1- Zamanın tarih nesnesindeki yeri. 2- Yöntem
unsuru olarak kronoloji. 3- Toplumların gelişmesi ve insanlığın ilerlemesi.

10.2. Tarih Nesnesi
İnsanın varoluşunun sürekliliği onun üç boyutlu bir varlık olmasıyla yakından
ilgilidir. Şimdisini yaşayabilmek ve varoluşunu sürdürmek için insanın gerek duyduğu
malzemenin tamamı önceki nesiller tarafından hazırlanmaktadır. Söz konusu ürünleri
kullanmadığında insan olamayacağı gibi hayatını da sürdüremez. Bu yanıyla geçmişe
bağlıdır. İnsanın varoluşunun sürekliliği geleceğe ilişkin hazırlıkların yapılmasına bağlı
olduğundan şimdiyi geleceğe göre planlayarak yaşamak durumundadır. Dolayısıyla insanın
varoluşunun sürekliliği, zamanın üç boyutunun bilincine vararak yaşamasına bağlanır. Zaman
varoluşsal bir sorun olarak öne çıkmaktadır.
Tarih nesnesi, yapı itibarıyla geçmiş boyutunda yer almaktadır. Geçmişin içeriği,
insanın düşünce eylemlerinin sonucu olan kültürel unsurlar tarafından biçimlendirilirler.
Tarihi geçmiş, süreç tarzında işlediğinden her olay dönüşerek devam etmektedir.
Hatano’nun belirttiği gibi olayların süreç içinde dönüşmeleri ve onları yeni bakış açılarıyla
farklı yorumlamak olayın tarihiliğinin göstergeleri arasındadır. Tarihi olay, yeni yaklaşımlara
bağlı olarak sürekli kendini değiştirerek bireyin ihtiyaçlarını karışlamak için varlığını
sürdürmektedir (Hatano 1988, 40). Böylelikle tarihi olay geçmiş ve gelecek arasında karşılıklı
ilişki olarak kurulmaktadır. Bu karşılıklı ilişki geleceğin ağırlığında şimdi aracılığıyla
başarılmaktadır. Kişi tarihte her zaman yeni bir gelecek yaşarken aynı zamanda yeni bir
geçmiş de yaşamaktadır. Tarih nesnesi, soyutlanarak elde edilen doğa nesnelerini gibi, tek
boyutlu şimdi ve burada olan anlamında bir nesne değildir. Her tarih nesnesi üç boyutluluk
içinde düşünülmediğinde onun hakkında ileri sürülen düşünceler eksik ve hatalıdır.
Her kültürel ürün, ister istemez, zamanı bir boyut olarak içermektedir. Çünkü üretim
hem düşünülmesi hem de gerçekleştirilmesi açısından sürece bağlı bir eylemdir Benzer
şekilde her tarihsel olay bir süreç içinde onlarca belki de yüzlerce nedenlerin birbirlerini
hazırlamaları sonucu gerçekleşmektedir. Nedenler silsilesi ve nedenler arası ilişkiler ortaya
çıkan yeni olayın oluşum süresini ve dönemini vermektedir. Olayın anlamını kavramak
süreci ve dönemi kavramaya bağılıdır. Tarih olayı incelendikçe olayı meydana getiren
unsurların her birinin alt unsurlara ayrıldığı görülür. Her unsurun meydana gelişi süreçlere
bağlı olduğundan her tarih olayı zamanla yoğrulmuştur. Olaydan zamanı ayırmak mümkün
değildir. Ancak tarihi olay oldu bitti şeklinde anlaşılmamaktadır. Tarih olayı sürekli oluş
halindedir. Oluş hali, olayın geçmişten gelen nedenleriyle biçimlenmesinin ardından iç ve
dış nedenlerle dönüşerek devam etmesidir. Başka bir deyişle, insanın ürettiği her şey
gibi tarihi olay da keskin sınırlar meydana gelmiş ve öylece donmuş kalmış bir biçimde
düşünülemez.
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Tarihi olay, bir insanın meydana geliş sürecini, doğum, bebeklik, çocukluk, öğretim,
ergenlik, gençlik, iş hayatı, evlilik, çocukların olması, olgunluk, emeklilik, yaşlılık, ölüm
aşamalarına benzetilerek düşünülebilir. Bir sürü aşama aynı insanın bütün hayatını meydana
getirmektedir ve bu bir süreçtir. Hayatın her aşamanın oluşmasında bir sürü etken vardır
ve insan her döneminde bir sürü şeyin oluşmasına da neden olunmaktadır. Tarih olayı da
bir sürü nedenle süreç içinde oluşur ve oluş süreci olayın toplumda etkisizleşip
unutulmasına kadar devam eder. Olayın ilk nedenlerinin ortaya çıkışından başlayarak olayın
gerçekleşmesi, başka olaylara enden olması, olağanlaşması, etkisizleşerek unutulması oluş
halidir. Oluş hali sürece dolayısıyla zamana bağlı olarak da anlatılır.
Oluşu dondurmak imkansızdır. Bununla birlikte insan, aile, devlet, ahlâk, dil, din,
iktisat gibi, biçimce değişmez yapılar meydana getirmiştir. Bu yapılar kültürü
oluşturduklarından, tarihi süreçlerin anlaşılmasında sürekli devrede olan kategorilerdir. Söz
konusu yapılar, biçimce değil içerikçe değiştiklerinden oluş halindeki tarih nesnesini
anlamlandırmada belirleyicidirler. Bunun yanında oluşu anlamak için değişmeyen ya da çok
yavaş değiştiklerinden dolayı değişmezmiş gibi gözüken değeler kullanılmaktadır.
Tarih nesnesi olarak her hangi bir olayın araştırılması sürecin araştırılması anlamına
gelmektedir. Süreç de zamanın görünümlerinden biri olarak tarih nesnesinin oluşumumda
ve anlaşılmasında etkilidir.
Kronoloji: Tarih çalışmasında önemli bir sorun da olayların tarihlendirmesidir.
Olayların hangi zaman diliminde olduğunun tespiti olayı anlamak için temel şartlardan
biridir. Kabul edilen bir takvim sistemiyle olaylar zaman çizelgesine yerleştirilerek
düzenlenirler. Olayların öncelik sonralık sıraları, neden - sonuç ilişkisi açısından
önemlidir; çünkü olayları doğru anlama ancak bu tespitlere dayanır. Olayların gerçekleşme
tarihlerinde yanlışlar yapıldığında, konu hakkındaki bilgiler bulanıklaşır ve saçma sonuçlara
varılmaktadır.
Tarihsel olayları sıraya konmasında kullanılan kronoloji geçmişin zamansal haritasını
sunmaktadır. Geçmişin zamansal haritası belli bir takvim sistemine göre yapılmaktadır.
Takvimin verimli olması için zaman dilimlerinin tanımlanması ve belli bir başlangıç
noktasının kabulü gerekmektedir. Başlangıç noktasındaki olay esas alınarak olaylar
tanımlanan zaman dilimlerine göre sıraya konulur. Böylelikle olaylar yığını olarak görülen
geçmiş düzenli bir yapı olarak düzenlenmiş olur.
Braudel’e göre, toplumsal gerçekliğin merkezinde, an ile yavaş akan zaman
arasındaki canlı, samimi ve sayısızca tekrarlanan bu zıtlıktan daha önemli hiçbir şey
yoktur. İster geçmiş ister güncellik söz konusu olsun, insan bilimlerinin yöntemi
açısından toplumsal zamanın çoğulluğuna bağlı olarak gelişecek bir bilinç vazgeçilemez
niteliktedir (Braudel 1992, 53). Tarihçi iş başındayken, tarihi zamanın dışına asla
çıkmamaktadır. Toprağın bahçıvan çapasına yapıştığı gibi zaman da tarihçinin
düşüncesine yapışmıştır. Bir farkla, bahçıvan çapasını yıkar ve çamurlardan kurtulur; ancak
tarihçi zamandan hiçbir şekilde kurtulamaz. Kısa zamandan daha az kısa zamana ve çok
uzun zamana geçmek; sonradan bu hedefe ulaştıktan sonra durmak, her şeyi yeniden ele
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almak ve yeniden inşa etmek, her şeyin kendi etrafında döndüğünü görmek: bir tarihçiyi
cezbeden işlemdir (Braudel 1992, 84-85). Braudel’in ortaya koyduğu bu tasvir, tarih
bilgisinin elde edilmesinde sürelerin önemini sergilemektedir.
Yöntem açısından, geçmişin dönemlere ayrılması önemlidir. Konu sınıflaması
yaparken ya da çalışmayı yönlendiren soruyu ortaya koyarken, çalışmanın tarihin hangi
döneminde yapılacağı da belirtilmektedir Dönem terimi, zaman açısından net bir süre
belirtmediğinden, on yıl, elli yıl, yüz yıl hatta daha fazla süreler için de kullanılmaktadır.
Araştırma konusu olarak seçilen dönemin kısalığı ve uzunluğu, elde edilen verilerin
güvenliğiyle yakından ilgilidir. Braudel bu sorun üzerinde durmuş, her tarihsel çalışma
geçmiş zamanı bölümlere ayırdığını ve tercihlerinde kronolojik gerekçelerin önemli
olduğunun belirtmiştir (Braudel 1992, 54). Braudel’e göre tarih çalışımlarında zaman kısa ve
uzun süre olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır.
Kısa Süre: Bireyi ve olayı konu edinen geleneksel tarih anlayışı uzun sürelidir
(Braudel 1992, 54). Braudel, olayı kısa zaman sürecinde ele almaktan yana olduğunu
belirtmiş ve olay terimi yerine kısa zaman süresini önermiştir. Kısa zaman, bireylerin,
gündelik hayatın, yanılsamaların, bilinçlenmelerin görüldüğü, kronoloji yazarının da
gazetecinin de ilgisini çeken dönemdir. Kısa zaman içinde, yangın, tren kazası, buğday
fiyatı, cinayet, tiyatro oyunu, sel baskını yer almaktadır. Kısa zamanı konu edinen tarih
aracılığıyla herkes, hayatın, iktisadi, toplumsal, edebi, kurumsal, dinsel, hatta coğrafi olduğu
kadar siyasal biçimlerin de kısa süreli olduklarını öğrenmektedir (Braudel 1992, 56). Kısa
zaman tarihçiliğinin en önemli terimi olan olay, bazı tarihçilerce tümüyle siyasi konular
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Belgelerle desteklenen olayın kesin olarak açıklandığına
inanılmıştır. Olayın tarihçiliğin merkezine oturmasıyla, kronikçilik tarihçilikte baskın hale
gelmiştir (Braudel 1992, 57). Uzun Süre: Yeni toplumsal tarih yaklaşımları, süreyi onar,
yirmişer hatta ellişer yıllık dönemler halinde incelemeyi benimsemiştir. Braudel, yüz yıllık
hatta daha uzun dönemleri konu edinmek gerektiği üzerinde durmaktadır (Braudel 1992,
54). Uzun dönem tarihçiliğinin başlangıcı 19.yüzyıla geri gider. 19.yüzyılla birlikte,
Michelet, Ranke, ve Jacob Burckhardt gibi büyük tarihçiler uzun zamanı keşfetmişlerdir.
Kısa zamanın sıkıntılarının aşılması, kurumlar, dinler, medeniyetler ve arkeoloji sayesinde
olmuştur ( Braudel 1992, 57). Tarihçilikte kısa zamanından kopma, siyasi konuların yerini
iktisadi ve toplumsal tarihlerin almasıyla gerçekleşmiştir (Braudel 1992, 57). Uzun zaman
tarihçiliğinin gelişmesiyle, geleneksel tarihsel zamanda bir bozulma meydana gelmiştir.
Bir günü ya da bir yılı olayları değerlendirmek için iyi süreler olarak gören tarihçiler hata
yapmışlardır. Tarihçilerin gündemine giren, fiyat eğrileri, nüfus artışı, ticaret hareketleri,
faiz haddi değişmeleri, üretimin incelenmesi, dolaşımın sıkı bir çözümlenmesi çok daha
uzun dönemler çerçevesinde ele alındıklarında sağlıklı sonuçlara ulaşılmaktadır (Braudel
1992, 57-58).
Toplumsal zaman, herhangi bir toplumsal gerçeğin kendine özgü bir boyutudur
(Braudel 1992, 86). Uzun süreler çalışma konusu yapıldığında, değişmelerin ağır olduğu
görülmektedir. Kısa süreler konu edinildiğinde, hızlı değişmelerin yaşandığı sanısı ortaya
çıkmaktadır. Uzun süreleri konu edinen çalışmalarda dönemin özelliklerini sergileyen
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zihniyetler, düşünceler, kurumlar, yapılar çalışmanın esasını teşkil ederken, kısa dönem
çalışmalarında, kişiler ve olayların ayrıntılı seyri incelenmektedir. Sırlanan bu nedenlerden
ötürü zaman, tarihin yönteminde de merkezi bir konuma sahiptir.
Gelişme terimi, medeniyetlerin kuruluşundan en iyi, en güçlü ya da en verimli
dönemlerine kadar olan süreci ifade etmek için kullanılır. Olumlu özellikleri açısından en
tepeye çıktıktan sonra, çöküş başlar. Dolayısıyla gelişme kavramının kullanıldığı her
durumda çöküş terimi de kullanılmaktadır. Böylelikle uzun zaman dilimi içinde varoluşunu
sürdüren bir medeniyetin bütünlüğü, kuruluş, gelişme ve çöküş dönemleri şeklinde
bölümlenerek ortaya konmaktadır. Araştırma konusu olan bir toplumun ya da kurumun
gelişmesi ya da çökmesinin tespiti karşılaştırma esasına dayanır. Karşılaştırma, kurumun
önceki bir durumuyla sonraki durumu göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Tarih
çalışmalarında önemli bir yöntem unsuru olan karşılaştırma zamana bağlı olarak çalışır.
Ölçü olarak benimsenen birkaç değer açısından toplumun iki dönemi araştırılmaktadır.
Değerlerde bir iyileşme varsa toplumun geliştiği, değerlerde kötüleşme varsa toplumun
çöküş sürecinde olduğu belirtilmektedir.
İlerleme, insanlık için kullanılmaktadır. İnsanlığın bir bütün olarak başlangıcından,
yaşanılan döneme kadar olan süreci, bazı değerler açsından gözden geçirilerek, sonucun iyi
olduğu ve daha iyiye gideceği inancı ilerleme olarak yorumlanmaktadır. İlerleme anlayışına
göre, sonraki her durum öncekinden iyidir. Bu anlayış, tarihin kesintisiz bir çizgi halinde,
gaye doğrultusunda yol aldığını kabul etmektedir.
Zamana ilişkin sıralanan veriler zamanın tarih araştırmalarında temel unsurlardan
biri olduğunu göstermektedir. Tarih bilgisinin güvenilirliği bilginin zaman esasına göre
temellendirilmesiyle yakından işkilidir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Tarihsel süreç ile tarihsel zaman hangi bağlamda açıklanırlar?
Mutlak zaman neyi anlatmaktadır?
Tanrı neden zaman dışı olarak tanımlanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih düşüncesinde zamanın sahip olduğu konum kavranıldı. .
Tarih nesnesinin temellendirilmesinde zamanın belirlenmesi gerektiğini görüldü.
Tarihsel sürecin sahip olduğu niteliklerin tarih bilgisini nasıl belirlediğini çalışıldı.
Süre anlayışlarının tarihsel olguların anlaşılmasında ve yorumlanmasında çok önemli
olduklarını görüldü.
Zamanın üç boyutunun insan düşüncesindeki etkileri değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Olayların kronolojideki yerlerini belirlemek nasıl mümkün olmaktadır?

abcde-

Takvimle
Kehanetle
Efsanelerle
Hükümdar sıralarıyla
Mevsimlerle

2- Zamanın hangi boyutu tarih bağlamında kullanılır?

abcde-

Şimdi
Gelecek
Geçmiş
Mutlak
Göreceli

3- Aşağıdakilerden hangisi tarih olayını açıklamada kullanılan belirleyici terimlerdendir?

abcde-

Süre
Süreç
Olayın kahramanları
Olayın mekanı
Olayın zamanı

4- Zaman bilincini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?

abcde-

Zamanın ne olduğunu fark etmek
Canlılığın geçiciliğini düşünmek
İnsanların kısa ömürlü olduğunu düşünmek
Eylemleri zamanın üç boyutuna göre düşünerek yapmak
Gelecek planları yapıp gerçekleştirmek

5- Aşağıdakilerin hangisi gündelik hayatta zamanın yerini daha iyi açıklamaktadır?
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abcde-

Doğum günleri ve törenler
Çalışma süreleri
Beslenme süreleri
İbadet vakitleri
Saat

6- İnsan zaman bağlamında nasıl tanımlanmaktadır?

abcde-

İnsan zaman bilinci olan varlıktır.
Zamanın geçmişinde yaşayan bir varlıktır
Zamanı önemsemeyen bir varlıktır
Zamanzılaştırılmış bir dünyada yaşamaktadır
Zamanın üç boyutunu yaşayan bir varlıktır

7- Aşağıdakilerden hangisi tarihsel zamanı açıklamaktadır?

abcde-

Olayların takvime göre sıralanması
Çok çeşitli takvimlerin olması
Her tarihçinin olayı kendi zamanına göre yorumlaması
Psikolojik zamanın devreye sokulması
Olayda yer alan unsurların geçmişleri

8- Doğru düşünebilmek için zaman kavrayışı nasıl etkide bulunur?

abcde-

Kavramsal yapıdaki etkileri
Düşünce konularının zamansal sıraya konulması
Yargıların zamansızlıştırılması
Doğru yargıların zaman üstü olmaları
Psikolojik zamanın devreye sokulması

9- Tarih nesnesi zaman açısından nasıl değerlendirilmelidir?

abcde-

Olay ilişkileriyle
Dönemin kayıtlarıyla
Geçmiş- şimdi- gelecek şeklinde üç boyutlu düşünerek
Tarihçinin yorumuyla
Felsefi bakışla

10- Geçmişin zamansal haritasını sunmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
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abcde-

Dünya tarihi
Ulus tarihleri
Oluş
Kronoloji
Takvim

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)b, 4)d, 5)e, 6)e, 7)a, 8)b, 9)c, 10)d.
Açık Uçlu Sorular
6- Zaman kültürel dünyada nasıl oluşmuştur?
7- Zamanın felsefe açısından önemi nedir?
8- Zamanın üç boyutlu oluşu tarih açısından nasıl bir öneme sahiptir?
9- Tarihsel zamanın özellikleri nelerdir?
10- Tarih nesnesini tanımlamak için zaman kesitine neden ihtiyaç duyulmaktadır?
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11. TARİH BİLGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.

Tarih Bilgisi Türleri
Doğruluk Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Tarih bilgisini diğer bilgi türlerinden ayıran temel özellik nedir?
Tarih bilgisi neden türlere ayrılmaktadır?
Bütün araştırma alanlarının bilgisi tarih bilgisi midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Tarih bilgisi

Önceki
bölümlerde Okumak,
sorgulamak,
anlatılanlarla
bağlantılı tartışmak ve merak etmek
olarak
tarih
bilgisinin
özelliklerini kavramak

Tarih bilgisi

Tarih bilgisinin
tanımak

Tarih bilgisi

Tarih bilgisinin doğruluğu Okumak,
sorgulamak,
sorununu anlamak
tartışmak ve merak etmek

türlerini Okumak,
sorgulamak,
tartışmak ve merak etmek
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Anahtar Kavramlar
Bilgi
Tür

Nesne
Köken

Olay
Süreç
Doğruluk
Doğa
Kültür

Tarih
Güvenilirlik
İnsan
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Giriş
Önceki bölümlerde ele alınan yöntem sorunları tarih bilgisinin güvenilir bir
yapıda oluşmasını sağlamaya yöneliktir. Birçok bağlamda belirtildiği gibi, tarih bilgisi
sürekli doğa bilimleriyle karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmıştır. Doğa biliminin bilgi
yapısından çok farklı olan tarih bilgisi kendisine has niteliklere sahiptir. Tarih bilgisinin
temel özelliği insanın kendisi hakkında olmasıdır. Tarihe ilişkin bilgilerin, insanın
kendisi hakkında olması, insanın sahip olduğu değerler hem tarih olayının gerçekleşmesi
sürecinde hem de olayın araştırılması sırasında, konuya dahil olmaktadır. Değerlerin
konuya dahil edilmesi, hem olayın kendini hem de araştırılmasında öznelliğin yerinin büyük
olduğunu göstermektedir. Öznelliğin içselleştirildiği bir alanda nasıl bir bilgiye sahip
olunduğu aşağıda değerlendirilmektedir.

11.1. Tarih Bilgisi Türleri
Tarih düşüncesi başlığı altında yapılan açıklamalardan hatırlanacağı gibi tarih,
insan olmanın şartlarıyla iç içe oluşmuş ve insanın varoluşunun sürekliliğine bağlı
olarak varlığını sürdürmektedir. Tarihin insanla ilişkisi, varolmak için birbirlerine şart
koşmak anlamında bilginin insanla ilişkisiyle aynıdır. Biri varsa diğeri de vardır
anlamında birbirlerinin varolma şartlarıdırlar. Tarih bilgisi, insanın tarihliliğini
sergileyerek kendilik bilincinin içeriğini de vermektedir. Bilinç ne olduğunun ve ne
olabileceğinin farkına vararak eylemde bulunmaktır. Tarih bilinçli eylemlerden
oluştuğundan tarih anlamak ve yorumlamak insan için kolay olmuştur.
Tarih bilgisi, köken, süreç ve olay bilgilerinden oluşmaktadır. Aşağıda görüleceği
gibi bu üç unsur tarih bilgisinin yapısını biçimlendirmektedirler.
Köken Bilgisi : Köken bilgisi, insanın başlangıçta hangi şartlarda, hangi
niteliklerle ve nasıl oluştuğunu konu edinmektedir. Bu konular çoğunlukla hakikati
bildirdiklerine inanılan efsanelerle açıklanmışlardır. Felsefi açıklamalar da mantıksal bir
temellendirmeden ibarettir. Vahiy temelli açıklamalar da belli bir din anlayışıyla sınırlı
kalmıştır. İnsanın kökenin evrimle açıklama tartışmaları da sürmektedir. İnsanın kökenini
farklı bağlamlarda açıklamalar olsa da ortak özellikleri tarihliliğin başlangıcına işaret
etmeleridir. İnsanın ortaya çıkışı nitelikleri ve eylemleriyle gerçekleştiğinden, nitelik ve
eylemlerinin sonucunda da tarihlilik mümkün olmaktadır. Her ne kadar köken anlayışları
başlangıçta her şeyin mükemmel dolayısıyla değişmez olduğunu kabul etseler de bir
şekilde insan mükemmelliği bozmakta ve tarihi süreci başlatmaktadır.
Kökende olup bitenlere ilişkin bilgiler esas itibarıyla efsanelerle açıklanmaktadır.
Efsane, ilk atanın anlattığı hakikati bildiren kutsal öğretidir. Efsaneyle anlatıldıklarından
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hakikattirler ve onlara inanılmalıdır. Efsane temelli köken açıklamaları bütün dinlerde
içkindir ve dinlerin temel unsurları arasındadırlar. Bununla birlikte toplumların köken
efsaneleri birbirlerinden farklı içeriklere sahip olduklarından insanın nasıl oluştuğuna
ilişkin çok sayıda inanç tarih boyunca sürdürülmüştür. Her toplum kendi köken
efsanesini esas almakta ve diğerlerinin anlatımlarının yanlış olduğunu benimsediğinden,
kendi inancının da yanlış olabileceğinin kanıtını oluşturmaktadır. Çünkü her inanç sistemi
tek doğrunun kendisininki olduğunu varsaymaktadır. Bu durum da her hepsi doğru
olacaktır ya da hapsi yanlış olmaktadırlar.
Felsefedeki köken açıklamaları da efsane temelli açıklamalardan çok farklı değildir.
Düşünür kendi görüşünü mantıksal olarak temellendirmektedir. Temellendirmenin kökende
olup bitene uyup uymadığının denetlenmesi söz konusu olmadığından bazı nadir örnekler
hariç her zaman etkisiz kalmışlardır. Felsefi temellendirmenin etkisizliğinin bir nedeni de
düşünürler farklı gerekçelerle farklı kökenlerden bahsetmeleridir. Evrim temelli açıklama
da bilim çevrelerinde yaygın gözükse de çok etkili olduğu söylenemez. İnanç temelli
köken açıklamaları baskın ve güçlü olarak devam etmektedirler.
İnsanın kökenine ilişkin bilgisi başından bu yana bir kurgu olarak ileri
sürülmüştür. İlk insanın nasıl ortaya çıktığına ilişkin veriler tarihsel olaylara değil kurgulara
dayandırılmaktadır. Tarihsel veri olmadığından köken açıklamaları insanların tamamını
benimseyeceği bir noktaya ulaşamamaktadır. Tarih düşüncesi kökeni inanç bağlamında
açıklarken, her toplum kendi inancında insana ilişik bir köken açıklaması bulunduğunda,
bir sorun yaşamamaktadır. Ancak tarihçilik olaylara dayanmak durumunda kaldığından
köken açıklamalarını yeniden oluşturamamakta ve tarih düşüncesindeki köken
açıklamalarından haberdar etmekle sınırlı kalmaktadır.
Olay Bilgisi: Tarih araştırmaları, tarihsel süreci meydana getiren olayların
araştırılmasıdır. Olaylar, insan eylemlerin sonucu olarak meydana geldiklerinden her
birinde insan iradesi içkindir. Tarih olayının bilinebilmesini de sağlayan özellik de
olayların insan tarafından bilinçle meydana getirilmesidir.
Evren ve doğa da dahil insanın gerçekleştirdiği her türden eylem tarih araştırmalarının
konusu olmaktadır. Tarih araştırmaları her insan eylemini konu edinip değerlendirmesi
mümkün değildir. Tarihçi, araştırdığı konuyu belirginleştirip açıklayacak olayları
araştırma konusu yapmaktadır. Her hangi bir konuyla ilgili olarak milyarlarca tarihi olay
olabilir; ancak tarihçi bunlardan birkaç tanesini çalışarak konusunu kurmaktadır. Olaylar,
yalın bir şekilde oluşmazlar. Her bir olayın tahmin edilemeyecek kadar çok nedeninden
bahsedilebilir. Aynı olayın sayısız başka olayın nedeni olur. Olayı oluşturan nedenlerin
çokluğundan dolayı araştırma konusu yapılan her hangi bir olayı güvenilir bir şekilde
ortaya koymak oldukça zordur. Dolayısıyla geçmişteki her hangi bir olay hakkında kesin
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olarak şöyle ya da böyle olmuştur, bu amaçla gerçekleştirilmiştir ve sonuçları şunlardır
demek imkansızdır. İmkansızlığın nedeni, olaylar, çok sayıda insanın iradelerini kullanılarak
meydana getirildiklerinden olayların gerekçeleri tam olarak bilinememektedir. İradeler
birbirlerinden etkilenerek değiştiklerinden eylemi gerçekleştirenler niyetlerini yazılı bir
şekilde belgelendirmediklerinden tahmin yapmanın ötesine geçilememektedir.
Olayların nedenleri araştırılırken ilkelere varmak aklın çalışma tarzı gereğidir.
Olayların nedenlerini araştırmak sayısız neden unsurunu aşarak kökendeki ilk nedene
varıncaya kadar gitmek gerekir. Çoğunlukla ilk neden olarak kabul edilen köken
değeriyle araştırılan konu arasındaki bağlantılar zorlamayla kurulmaktadırlar. Çünkü
uzun zaman dilimleri nedeniyle birbirlerinden uzaktırlar. Ayrıca nedenleri oluşturan insan
eylemlerinin değişik anlamlarda yorumlanabilmeleri köken ile olay arasındaki bağları
zayıflatmaktadır. Başka bir deyişle tarih araştırmalarının konusu olan tarih olayı net bir
şekilde ortaya konulamamaktadır; ancak çeşitli yorumlarla anlatılabilmektedir. Olay
hakkında belge çokluğu da bulanıklıkları ortadan kaldıramamaktadır.
Sergilenen özellikler nedeniyle bilgi nesnesi olarak olay hakkında kesin yargılara
varmak imkanı yoktur. Tarihçinin ya da olayla ilgilenen herhangi bir kişinin bakış
açısına göre olayın içeriği ve anlamı değiştirilerek yorumlanabilmektedir. Tarih bilgisi de
bu şartlar altında oluşmaktadır. Bütün bu zorluklara rağmen olaylar tarihçiliğin en temel
verileridirler. Olaylar soyutlanarak dondurulmakta ve öne çıkarılan nedenlerle
açıklanarak ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşılmaktadır. Güvenilir tarihçilik olayları belgelerle
temellendirerek yapılmaktadır.
Olay Türleri, tarih bilgisinin yapısını daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. İnsana
ilişkin her şey tarihin konusu olduğundan her konu kendine özgü olaylarla incelenmek
durumundadır. Konunun türüne bağlı olarak olaylar da birbirlerinden farklılaşmaktadır.
Bazı konularda güvenilir hatta denetlenebilir bilgiler varken bazılarında güvensizlik çok
ileri safhadadır.
Süreç Bilgisi: Önceki paragraflarda dile getirilen olayın özellikleri olayın kesin
bilinememesine neden olmaktadır. Tarih olaylarındaki nedenlilik ilişkileri tarih bilgisini
süreçlilik bilgisi niteliğini ağırlıklı hale getirmektedir. Süreç, olayların çok yönlü olarak
birbirlerini etkilemeleriyle ve zaman içinde sıralanmasıyla gerçekleşmektedir. Başka bir
deyişle, zamanda aynı olayla ilgili olayların birbirlerini takip etmeleri süreçleri
oluşturmaktadırlar Süreç, olayların sabit değil sürekliliğini ve değişkenliğine işaret
etmektedir. Herhangi bir olay, kendine başına olmuş bitmiş bir durum değildir. Yeni
olay, çok sayıda benzer olayların etkisiyle oluşmaktadır. Oluştuktan sonra dönüşmeye ve
dönüştürmeye devam etmektedir. Bir başka deyişle olay oluş halidir. İç ve dış nedenler
aracılığıyla değişmeleri süreklidir.
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Tarihçi, olayları değil olay süreçlerini araştırmaktadır. Konuya ilişkin ileri sürülen
bilgiler süreçleri ifade etmek durumundadır. Olaylar meydana getirilirken, birbirleriyle
etkileşirlerken, yorumlanırlarken akıl ürünü olarak dönüşmektedirler. Yine süreç içinde
etkisizleşerek güncelliğini kaybedip toplumsal hafızanın derinliklerine gömülmektedir.
Olayların süreç içinde gerçekleşip etkisizleşmeleri tarih bilgisinin güvenilirliğini
sarsmaktadır. Özellikle modern bilgi anlayışı açısından değersiz denemeler yığını olarak
görülmektedirler.
Tarihçilikteki doğru bilgi, yöntemin gerekliliklerine uygun olarak yapılan
araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Kesinlik anlamı olmayan doğruluk, araştırma
konusunun yöntem ilkelerince biçimlendirilmesiyle gerçekleşmektedir.

11.2. Doğruluk Sorunu
Tarihteki doğruluk sorunu gelenek ve belgelendirme olmak üzere
açıklanmaktadır.

iki şekilde

Gelenek: Geçmişe ilişkin bilgilerin doğruluğu bin yıllarca gelenekle sağlanmıştır.
Konuyla ilgili geleneklerde yer alan anlatılar doğru kabul edilmişlerdir.
Efsaneleştirilerek anlatımın da doğru kabul edilmelerinde çok önemli bir yeri olmuştur.
Tarih yazımıyla birlikte efsaneleştirilmiş geleneksel anlatılar yazıya geçirilmişlerdir.
Tarihçiliğin tarihinde tarih bilgilerinin doğruluğu sorunu çeşitli bağlamlarda tartışılmış
olsa da asıl tartışma 19.yüzyıl ve sonrasında gündeme gelmiştir. Ancak tarih bilgisinde
efsaneleştirme ve gelenekleştirerek anlatmak etkisini büyük ölçüde sürdürmektedir.
Kültürel yapıdaki her eylem tipi, değer sistemleri, kurumlar gelenekleşerek
işlevlerini yapar ve meşrulaşırlar. Başka bir deyişle kültürel yapının tamamı geleneklerden
oluşmaktadır. Her gelenek kendi kökenini ve hikayesini anlatan bir efsaneye sahip
olduğundan kendi geçmişini de bildirmektedir.
Gelenek, yapısı gereği geçmişin
derinliklerine uzanmaktadır. Gelenekle icra edilen işin sistemleştirilmesi çok eski
dönemlere uzandığı hissi güçlüdür. Özellikle de geleneğin pirine yapılan göndermeler ve
efsaneler geleneği insanlığın başlangıçlarına kadar geri götürmektedir. Geleneğin işlevselliği
ve efsanenin doğruyu bildirdiğine ilişkin inanç birleştiğinde o gelenek içinde yer alan
herkes kendi hakikatini bildiğinden emindir.
Modern öncesindeki
tarihçilikte iki şekilde devam
anlatılmaya devam edilmiştir.
yaklaşımın devam etmesinin

tarihçiliğin en baskın niteliği olan gelenekçilik, modern
etmiştir. İlki, çok sayıda önemli konu gelenekler üzerinden
İkincisi, tarihçilik anlayışlarının gelenekleşmesidir. Gelenekçi
nedenleri, her konunun tarihinin yazılmadığından dolayı
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gelenek temelli anlatımlar devam etmesi; tarihçilik tarzının akademik dil kullanımı tarih
okumalarını akademisyenlerle sınırlı tutması, efsane temelli anlatımın kolay ve hoşa gitmesi
şeklinde sıralanabilir. Geleneğin toplumlardaki gücü modern yaklaşımların da
gelenekleştirmesini sağlamaktadır. Modern dönemin tarihçilik tarzları çeşitli gelenekler
şeklinde birbirlerinden ayrılmışlardır. Herhangi bir modern dönem tarihçisi dahil olduğu
geleneğin ilkelerinin, yaklaşım tarzının ve hedeflerinin değişmesi gerektiğin düşünmemekte
ve her şeyiyle geleneği doğru bulmaktadır.
Kökenlere ilişkin her konu veri azlığı nedeniyle toplumda oluşmuş efsane temelli
geleneklerle açıklanmaya devam etmektedir. Gelenek temelli açıklamalar doğru kabul
edilirler; edilmek durumundadırlar.
Belgelendirmeyle sağlanan doğruluk modern dönem tarihçiliğinin belirleyici
özelliği olmuştur. Olayın aydınlatılması için olayla ilgili yazılı belgelerin olması
doğruluk sorununda önemli bir açılım getirmektedir. Olayın yaşandığı dönemin ve olayla
ilgili belgelerden hareketle olayın incelenmesi açıklanma gücünü yükseltmektedir. Bu
türden çalışmalara güven daha fazladır; çünkü olayla ilgili bilgiler olay hakkındaki
yargıları desteklemektedirler. Dolayısıyla belgeye dayalı doğruluk ortaya çıkmaktadır.
Ancak her belgenin tartışmalı oluşu ileri sürülen düşüncelerin doğruluğunu önemli
ölçüde sarsmaktadır. Özellikle de ayın belgenin karşıt görüşleri desteklemek için
kullanılmaları belgenin güvenilirliğini şüpheli hale getirmektedir.
Bütün sorunlarına rağmen tarih bilgisinin doğruluğunun en önemli verisi yine
belgelerdir. Belge kullanımına ilişkin hususlar tarihçilik yöntemleri ileri sürülen bilgiler
hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırabilmektedirler. Belge fazlalığı nedeniyle geç
dönemler açıklama gücü yüksek çalışmalarla anlatılabilmektedir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Tarih bilgisinin yapısı hangi ilkeler çerçevesinde açıklanmalıdır?
20.yüzyılda bilimsel bilgi anlayışında yaşanan değişiklikler göz önüne alındığında
Tarih bilgisi nasıl tanımlanmalıdır?
Bütün canlıların bildiği kabul edilirse bilgi tanımı nasıl değişir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarih bilgisinin yapısın a ilişkin temel verile değerlendirildi.
Tarih bilgisinin farklı türleri üzerinde duruldu.
Köken bilgisinin özellikleri anlatıldı
Süreç bilgisinin özellikleri değerlendirildi
Olay bilgisinin değerlendirilmesi yapıldı
Tarih bilgisinin doğrulu sorunu açıklandı.
Geleneğin doğruluk unsuru olarak nasıl kullanıldığı üzerinde duruldu.
Belgelendirmenin tarihsel bilginin en önemli dayanağı olduğu verildi.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Aşağıdakilerden hangisi tarih bilgisinde belirleyici unsurdur?

abcde-

Teori
Gözlem
İnanç
Gelenek
Belge

2- Köken bilgisinin özelliğini aşağıdakilerden hangisi temsil etmektedir?

abcde-

Gelenek
Belge
Efsane
İdeoloji
Tarih

3- Süreç bilgisinin özelliği nedir?

abcde-

Olayı sürelere bağlı olarak değerlendirmektir
Olayı dondurmaktır
Olayı Tanrı’yla açıklamaktır
Oluş halindeki olaya ilişkin bilgiden emin olunamaz
Doğa olayları süreçli değil kendilerini tekrarlarlar

4- Doğruluk gelenekle nasıl verilmektedir?

abcde-

Herkesin bildiği şey doğrudur
Geleneklerin eskiliği ve yaygınlığı anlatılan konunun güvencesi sayılmıştır
Gelenek bilimsel açıklamalara bağlı değillerdir
Bilimsel gelenekler bilimlerdeki doğrular üzerine kurulmuştur
Çok sayıda geleneğin olması onların doğru kabul edilmesini sağlamışlardır

5- Belge neden tarih bilgisinin en güvenilir unsurudur?
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abcde-

Bilimsellik ölçütü olarak kabul edilmektedir
Tarihin bilim olduğunu göstermek için tarihçilerin yücelttiği kaynak
Geçmişi en iyi yansıtan veri
Nesnel bir unsur olarak herkes her zaman değerlendirebilir
Modern tarihçiliğin bir uydurmasıdır.

6- Tarih bilgisinin temel konusunu aşağıdakilerden hangisi temsil etmektedir?

abcde-

İnsan
Tarih
Olaylar
Doğa
Siyaset

7- “Varolma şartı” ne anlama gelmektedir?

abcde-

Oluşma koşullar
Oluş süreci
Tarih yasaları
Biri olmadan diğerinin olamaması
Doğa şartları

8- “Köken bilgisi” ne anlama gelmektedir?

abcde-

Evrenin yapısını açıklamaktadır
Kültürün yapısın açıklamaktadır
İnsanın kökenin ve varoluş şartlarını açıklamaktadır
Canlılığın geçmişini yorumlamaktadır
Tarih araştırmaları yapmaktır

9- Tarihi gerçekliği aşağıdaki kavramların hangisi en iyi açıklamaktadır?

abcde-

Ölü bir geçmiş
Süreç
Karışık olaylar yığını
Düzenli bir bütünlük
Akıl dışı bir yapı

10- Aşağıdakilerden hangisi tarih bilgisinin doğruluğunda kanıt olarak kullanılır?
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abcde-

Siyasi söylem
Dini görüşler
Şiirler
Ağıtlar
Efsaneler

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d, 6)a, 7)d, 8)c, 9)b, 10)e.
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12. MODERN TARİHÇİLİĞİN SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Avrupa Merkezcilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Avrupa merkezcilik ne türden sorunlara işaret etmektedir?
Modern tarihçiliğin başlıca sorunları nelerdir?
Yeni tarih anlayışı nasıl bir temel oturtulmalı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Modern tarihçiliğin sorunları Modern
tarihçiliğin
ne Okumak,
sorgulamak,
türden
sorunlara
sahip tartışmak ve merak etmek
olduğunu kavramak

Modern tarihçiliğin sorunları Avrupa
merkezci tarih Okumak,
sorgulamak,
anlayışının
özelliklerini tartışmak ve merak etmek
görmek
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Anahtar Kavramlar
Tarihçilik

Tarih

Akademik

Avrupa

Merkezcilik
Ulusçuluk
Sömürgecilik
Meşrulaştırma

Kutsal
Akıl

Tarihsiz
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Giriş
Modern tarihçilik, tarih araştırmalarında nitelik ve nicelik açılarından patlamalar
yaşamış ve tarihçilik geçmişte hiç olamadığı kadar iyi bir duruma gelmiştir. Bununla
birlikte modern tarihçiliğin kendi içinde taşıdığı çok önemli sorunlar vardır. Bu sorunlar
Avrupa Merkezcilik, tarihsiz toplumlar, ilerleme şeklinde sıralanabilir. Sorunların her biri
Avrupa’yla örtüşen modern tarih düşüncesinde önemli çarpıklıkların olduğunu
göstermektedir.
Batı tarihçiliğinin temel sorunlarından biri Camus’nün deyişiyle, Tanrı’nın tahtına
tarihi oturtarak yeni bir din devleti kurmaktır (Camus 1965, 29). İnsan, kendini, insanının
ürettiklerinden oluşan tarihle açıklamaktatır. Bu çabaların arkasında, Kilise’ye, dolayısıyla
dine karşı başkaldırı bulunmaktadır. Mircea Eliade’nin deyişiyle, Dindışı insan, sadece
çağdaş Batı toplumlarında serpilebilmiş ve kendine yeni bir varoluşsal konum
hazırlamaktadır. Kendini Tarihin öznesi ve ajanı olarak kabul etmekte ve aşkın olana her
türlü başvuruyu reddetmektedir. İnsan, kendi kendini yapmaktadır. Bunu da ancak, kendini
ve dünyayı kutsallıktan kurtardığı oranda başarabilmektedir. Kutsallık onun özgürlüğünün
karşısındaki asıl engeldir (Eliade 1991,180). Tarihin, kutsalın yerine geçmesi, her türlü
eylemi meşrulaştırmayı kolaylaştırmıştır. Aklı merkeze alan ilerleme anlayışı, insan
eylemlerine sınırlar getiren ahlâki ve dini ilkeleri bir kenara iterek, haz ve çıkar temelli
referanslarla eylemleri meşrulaştırmayı kolaylaştırmıştır.

13.1.Avrupa Merkezcilik
Modern tarih düşüncesi Avrupa merkezci bir yapıya sahiptir. Bu yapının en
önemli sorunlarından biri sömürgeciliktir. Blaut’un çerçevesini çizdiği Avrupa merkezciliğin
teorik temeli, dünyayı Avrupalı ve Avrupalı olmayan şeklinde ikiye ayırmak ve iki yarının
özelliklerine göre oluşturulmuştur. Avrupalıların sahip oldukları özellikler şöyle sıralanır:
Avrupa doğal olarak ilerlemiş ve modernleşmiştir. Doğallıkla yaptıkları işler, icatlar,
yenilikler, değiştirmeler daha iyi olmaları içindir. Değiştiğinden dolayı Avrupa tarihidir.
İlerlemesinin temel nedenleri, Avrupalı zihni, Avrupalı ruhu, Batılı İnsan karakterleridir.
Entelektüel ya da manevi unsurlar, yaratıcılık, tahayyül etme, icat, yenilik, akılcılık ve
ahlâk gibi Avrupalı değerleri oluşturmaktadırlar. Avrupalı olmayan dünyadaki topraklar
boştur. Boş topraklara Avrupalılar yerleştiklerinde boş topraklar dolmuş olacak ve tarihsiz
topluluklar tarihin konusu olabileceklerdir. Avrupalı, getirdiği ve zorla kabul ettirdiği
hizmetlerin karşılığını, hizmet verdiği ülkenin ya da bölgenin maddi zenginliklerini, tarım
ürünlerini, madenlerini, sanat eserlerini kendi ülkesine taşıyarak, halkını da köle ya da işçi
yaparak almaktadır. Avrupalı olmayanların özellikleri şöyledir: Avrupalı olmayanlar,
durgun, değişmeyen, geleneksel ve geridirler. İcat, yenilik ve değişme doğal yapılarında
olmadığından, bunları kabul etmezler. Avrupalı olmayanlar değişmediklerinden tarihli
toplumlar değildirler. Avrupalı olmayanların ilerleyememe nedeni, entelektüel ve manevi
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unsurların eksik olmasıdır. Avrupa dışı topraklar boştur. Avrupalı olmayan dünya için,
ilerleme, daha iyiye yönelme, modernleşme, Avrupa’nın ürettiği değerleri öğrenmekle
mümkündür. Avrupalı olmayanların gerilik nedenleri, onların, vahşi olmaları, atalara
tapmaları, medenileşememeleri, günahkarlıkları, kara büyü yapmaları, vampirlikleri ve baş
belası insanlar olmalarıdır (Blaut 1993, 14-16). Bu temellendirmelere bağlı olarak,
sömürgecilik meşrulaştırılmıştır. Bu meşruluk temelinden şu çıkarım yapılmıştır: “Beyaz
adamın omuzunda taşıdığı yük, dünyayı uygarlaştırmaktır” (Ferro 2002, 50). Sömürgeciliği
destekleyen yayılma teorisinin kökleri 16. ile 17.yüzyıllara gitmekle birlikte, 19 yüzyılda
bilimsel bir teori halini almıştır (Blaut 1993, 18). Bu anlayış, 20.yüzyılda, bütün dünya
tarafından, farklı nedenlerle büyük ölçüde benimsenmiştir.
Modern dönemde tarihçiliğin temel konularından biri de ulusçuluktur. Ulus temel
değer olarak kabul edilmiş bütün diğer değerler ulus anlayışına göre biçimlendirilmiştir.
Toplumsal kimliğin tanımlanması ulus üzerinden yapılarak toplumların kendilik bilincinde
ulus merkezi bir konuma sokulmuştur. Ayrıca ulusçuluk vurgusu iktisadi gelişmeyi
tetiklemiş ve siyasi birliğin güçlenmesini sağlamıştır. Tarihçilik de ulusçuluk değerinden
hareket ettiğinden, kendi ulusunu yüceltmek ve diğer ulusları değersizleştirmek ve ortadan
kaldırmak tarihsel bir gerçeklik olarak benimsenmiştir. Tarihin oyuncularının uluslar olduğu
kabul edildiğinden, ulusların birbirleriyle mücadeleleri tarihin ilerlemesini sağladığı görüşü
yaygın olarak benimsenmiştir. Ulus güçlendikçe tarihin ilerlemesine daha büyük katkılar
sağlamaktadır. Ulusçuluğun sonuçlarından biri nasyonal sosyalizm olurken, diğeri uluslarla
birlikte yaşayan etnik ve inanç grupları ile kabilelerin asimilasyonudur. Öte yandan
gelişmiş ulusların dünya çapında yürüttükleri iktisadi ve siyasi rekabetler, gelişmemiş
ulusların, iktisadi kaynaklarını tüketerek, onları fakirleştirerek, gelir dağılımında uçurumlar
oluşturarak, siyasi birliklerini zayıflatarak onları sömürgeleştirmişlerdir. Gelişmemiş
uluslarda ulusçuluk, gelişmişlere bağlanarak onlara benzemek ve onlar aracılığıyla gelişmeyi
ummak şeklinde yorumlanmıştır. Bir bakıma sömürülmeyi gönüllü olarak istemektedirler.
Ulusların birbirleriyle ilişkilerinde devletler temel kurum olarak süreçleri yönetmektedir.
Tarihin ilerleme, ulusçuluk ve Avrupa merkezci sunumunun sonuçlarından biri de
Avrupa dışı toplumların genellikle tarihsiz oldukları iddiasıdır (Hegel 1956, 106; Spengler
1947 / I, 11; Levi-Strauss l984, 249-250). Bir toplumunun tarihsiz olmasının anlamı,
Avrupalılar ayarında insan olmamalarıdır. Yani Avrupa dışı toplumlar, özelikle de yabani
kabileler, insanımsı yaratıklar şeklinde görülmüşlerdir. Bu acımasız yargılardan kurtulmak
için Avrupa dışı toplumların tarihçileri, modernlik adı altında öğretilen değerlerden hareketle
kendi tarihlerini ulusçu bir anlayışla Avrupa tarihine iliştirmeye çalışmışlardır.
Modern tarih düşüncesinin en önemli sorunlarından biri de ilerleme anlayışıdır.
İlerleme düşüncesi, Hint, Çin, Yunan, Roma, Hıristiyan Avrupa, Modern Batı Avrupa
şeklinde sıralanan medeniyetler insanlık (dünya) tarihini oluşturduğu kabulüne dayanır.
Sıralama Tanrı, doğa ya da benzer bir ilke tarafından belirlenmekte insanlık için iyi olan
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belli bir gayeye doğru doğa yasaları gibi yasalarla zorunlu olarak gitmektedir. Başka bir
deyişle gayeye, yasaya dayalı zorunluluk nedeniyle ulaşılacaktır. Başka türlü olması
mümkün değildir. Söz konusu gaye, dinlerin sunduğu gibi ölüm sonrasında değil, insanlar
tarafından yer yüzünde yaşanacaktır. Modern Avrupa’da gerçekleşen bütün olaylar, icatlar,
keşifler, gelişmeler, gayeye giden yolda zorunlulukla ortaya çıkan tarihsel gerçekliklerdir.
Tarih metafizikleri tarafından ortaya konulan bu anlayışın bir başka temel vurgusu da
yeni olan her şeyin eskilerden daha iyi olduğudur. Modern Batı Avrupa ulusları kendilerini
ilerlemeyi gerçekleştiren unsurlar olarak gördüklerinden, toplumları ileri ve geri şeklinde
bir hiyerarşiye tabi tutmuşlardır. Sömürgecilik ve sanayi devrimiyle güçlenip zenginleşen
Batılı toplumlar, kabileleri ve iktisadi ve siyasi açılardan zayıf olan toplumları, ticaret,
siyaset, din ve savaş gibi unsurlarla ezdikçe kendilerinin onlardan üstün olduklarına
inanmışlardır. Ötekilerinin geri olmaları ve kendilerinin üstün olmalarını sağlayan değerler,
ötekilerin yok edilmesini meşru hale getirmiştir. Batılı düşünürler, toplumların iktisadi ve
siyasi şartlarına bağlı olarak uygulanan hiyerarşiyi tarihsel yasa olarak kabul etmişler ve
teorik olarak temellendirmeye çalışmışlardır.
Avrupa merkezcilik, ulusçuluk, ilerleme anlayışları insanlık tarihi (dünya tarihi)
anlayışının omurgasını oluşturmuştur. İlerleme değeri ve ilerlemenin temellendirme şekli
olan medeniyetlerin sıralanması dünya tarihi şeklinde sunulmuştur. Sıralanan medeniyetlerin
içerikleri de büyük ölçüde siyasi ve dini olaylarla anlatılmış, insanlığın ürettiği şeylere
değinilmiştir. İnsan olmayı gerçekleştiren, dolayısıyla bütün insanlarda ortak olan değerler
yerine uluslar ve medeniyetler üzerinden insanlık tarihi yazılmıştır. Dünyanın büyük bir
kısmı yok sayılmıştır. Dünyayı, Avrupa merkezci bir tarihle anlatmak onu çarpıtmaktan
başka bir sonuç vermemiştir. İnsanlık tarihi anlayışı, birleştiricilik yerine, ayırıcı, aşağılayıcı
ve yok edicilik temeline oturtulmuştur. İnsanlık tarihi anlayışının bütün çarpıklığına rağmen,
tarihsel sürecin bir sonucu olarak dünyanın siyasi ve iktisadi değerler çerçevesinde
bütünleşmeye yönelmesi ve küresellik adı altında yeni biçime dönüşmesi önemlidir.
Yukarda sıralananların bir kısmı tarih anlayışında yatmaktadır. Toplumun geneli
için tarih, şimdiyle köken arasındaki süreci anlatan hikayedir. Toplumsal bilinç çerçevesinde,
toplumun geçmişi, geleneklerle, efsanelerle, kurumlarla, eğitimle topluma öğretilir. Toplumun
varlığını düzen içinde sürdürmesi için geçmişleri hakkında genel bir inanca sahip olmaları
gereklidir. Toplum tarihle bütünlüğünü yaşadığı kültürle sağlamaktadır. Diliyle, inancıyla,
gelenekleriyle, kullandığı araç gereçle, sanatla yani gündelik hayatta kullandığı her türden
unsur toplumu tarihin tarihi de toplumun doğal bir parçası haline getirmektedir. Bu ilişki
hem modern medeniyeti kurup geliştiren toplumlar için hem de bu medeniyete sonradan
katılan toplumlar için geçerlidir. Birinci öbek toplumlar için, toplumun geçmişle olan
ilişkisi tarih araştırmalarının kavramsallaştırılmasıyla anlamsız hale getirilmiştir. Efsane,
destan, gelenek, eleştirel yaklaşıma dayanacak türden unsurlar olmadıklarından, onların
anlamsız oldukları kolaylıkla gösterilmiştir. Bunlara dayanarak tarih yazanlar da
aşağılanmışlardır. Zamanla sözlü tarihi canlı tutan unsurlar etkilerini kaybetmişlerdir.
Akademik tarihçilik, toplumların tarihlerine çok büyük önem vermelerine rağmen, toplum
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üzerindeki etkileri sözlü tarihle karşılaştırılamayacak kadar zayıf olmuştur. Tarih
araştırmaları, aydınlar çevresini pek aşamamıştır. Ayrıca, modernlik hayatın temposunu
hızlandırınca, geçmişle ilişkiler giderek zayıflamıştır. Geçmiş, toplumun doğal parçası
olmaktan çıkmış, entelektüellerin düşünce malzemesi haline getirilmiştir. Dolaysıyla
tarihlilik, entelektüel uğraşıların temel özelliklerinden biri olmaya devam etmiştir.
Medeniyete sonradan katılan toplumlar için durum daha farklıdır. Bu öbekte yer
alan toplumlar, medeniyeti kuran toplumlara her açıdan bağımlı olduklarından tarihçilik
anlayışlarını olduğu gibi taklit etmeye çalışmışlardır. Tarihçilikten kaynaklanan sorunları
etkili bir şekilde yaşamışlardır. Ancak daha da önemlisi medeniyeti kurup geliştiren
toplumlar tarihle ilişkilerini, tarih düşüncesinde büyük üretimler ortaya koyarak
gerçekleştirmişler ve entelektüel düşünce üretimi konusunda tarihle bağlarını sıkı bir
şekilde devam ettirmişlerdir. Bağımlı toplumlar ise, kendilerindeki tarih düşüncesiyle
hesaplaşmadan, özelliklerini ortaya koymadan kolaylıkla onu bir kenara bırakıp, Batı
tarihçiliğini “modernlik” adı altında almışlardır. Düşünce üretimi ya da sorunlara çözüm
üretme derdi olmadığından, tarihçiler kendi tarihlerine gerekli ilgiyi göstermemişlerdir.
Ayrıca, gelişmiş toplumların ürünleri gündelik hayata hızlı bir şekilde girişi, yeni
ürünlerin yaygın kullanımı, toplumun geleneksel üretim tarzıyla geçmişle sürdürdüğü
ilişkiyi koparmıştır. Modern olmaya çalışan toplumlar, kendi kendilerini, tarihsizleştirmekte
dolayısıyla da kimliksizleştirmektedir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Yeni değerler ve kurumlar üreten medeniyetlerin sömürgecilik yapması meşru
mudur?
Modern tarihçiliğin sömürgeciliği meşrulaştırdığına ilişkin veriler nelerdir?
Modern tarihçiliğe yönelik felsefi eleştiri ne olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern tarih düşüncesinde yer alan çeşitli değerler, istenmeyen sonuçlar vermiştir.
İnsanlığı toplumlara bölerek belli bir hiyerarşiyle değerlendirmeleri, insanlık tarihi
düşüncesini anlamsızlaştırmış ve değersizleştirmiştir. Öne çıkarılan değerlerin felsefi
temellerinden uzaklaşarak kullanılmaları, önemli çelişkiler oluşturmuştur. Özgürlük, modern
felsefede bütün insanlar için geçerli olan bir değer olarak tanımlanmıştır. Ancak özgürlüğün
iktisadi siyasi imkanlarla ilişkisi çok büyük eşitsizlikler yaratmış ve özgürlük sömürgeciliğin
araçlarından biri haline getirilmiştir. Çok sayıda değer, kullanımda anlamların dışında
yorumlanarak olumsuz sonuçların nedenine dönüşmüşlerdir. Çok sayıda düşünür de bu
çelişkileri makul görmüştür. Bütün bunlara rağmen tarih düşüncesi, içerik açısından kendi
tarihinin en geniş boyutlarına ulaşmıştır. Bu birikim, yeni değerler ve yaklaşım tarzlarıyla
yeniden değerlendirilmelidir.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Modern tarih yazıcılığına damgasını vuran ulusçuluk neden olumsuz resim sunar?

abcde-

Uluslar arası düşmanlığı beslemiştir
Dünyayı kolay sömürmek için sömürgeciler tarafından üretilmiştir
Toplumları iç savaşlara sürükleyerek zayıflatmıştır
Güçlü ulusların diğerlerini işgal etmesini meşrulaştırmıştır
Ulusçuluk kabilelerin özgürleşmesidir

2- Aşağıdaki kavramlardan hangisi sömürgeci anlayışla çelişkili bir durum yaratmaktadır?

abcde-

Mutluluk
Eşitlik
Mülkiyet
Özgürlük
Nedensellik

3- Aşağıdaki kavramlardan hangisi Batı tarihçiliği açısından doğal bir durum olarak kabul
edilmiştir?

abcde-

Sanayi devrimi
Bilimlerin ortaya çıkışı
Yeni kıtaların keşfi
Adalet
Eşitsizlik

4- Kendi iddialarına göre Avrupa’nın dünyaya katkısını açıklayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

abcde-

Medeniyetleştirme
Sömürgeleştirme
İlerletme
Modernleştirme
Dünyayı kirletme
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5- İnsanlığın tarihi süreçte her geçen gün iyiye gittiğini açıklayan terim aşağıdakilerden
hangisidir?

abcde-

Gelişme
Büyüme
İlerleme
Modernleşme
Yayılma

6- Aşağıdakilerden hangisi modern tarihçiliğin başlıca sorunları arasındadır?

abcde-

Avrupa merkezcilik
Tarihçilik konularının çeşitlenmesi
Dünya tarihlerinin yazılması
Felsefenin tarihle uğraşması
Dini etkinin artması

7- M. Eliade’ye göre din dışı insan hangi toplum anlayışının üründür?

abcde-

Çin
Çağdaş Batı
Hıristiyan
İslam
Hint

8- Aşağıdaki nitelemelerden hangisi Avrupalı olmayan toplumlar için kullanılmaktadır?

abcde-

İlerlemeci
Gelişmiş
Dinsiz
Tarihsiz
Zengin

9- İnsanlık tarihinin omurgasını oluşturan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Avrupa merkezcilik-ulusçuluk- ilerleme
Değerler- kurumlar- devletler
Eşitlik- adalet- hakkaniyet
Doğa- canlı- insan
İktisat- din- bilim
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10- Akademik tarihçiliğin en önemli sorunlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

abcde-

Bilimsellik giderek artmıştır
Yeterince ikna edici olmayışı
Toplumun geneline hitap etme kabiliyetini kaybetmesi
Konuların detaylarında boğulması
Sayılarının giderek artması

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)e, 4)a 5)c, 6)a, 7)b, 8)d, 9)a, 10)c.
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13. TÜRKİYE’DE TARİH FELSEFESİ
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?

Türkiye’de tarih felsefesi hakkında düşünceler anlatılmaktadır
Tarihçi Fuad Köprülü tarih felsefesi açısından tarihe bakmaktadır
Felsefeci Macid Gökberk tarih felsefesi çerçevesi çizmektedir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Felsefe problemleri toplumlara göre değişir mi?
Türk tarihi felsefi açıdan değerlendirilmiş midir?
Tarihi bir olayın tarihçi tarafından araştırılmasıyla felsefeci tarafından araştırılması arasında ne
fark vardır?
Toplumsal bilinç ile tarih arasında ilişkiler hangi kavramlarla açıklanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Türkiye’de tarih felsefesi

Türkiye’ tarih
ne
aşamada
öğrenilmekte

Türkiye’de tarih felsefesi

Fuad Köprülü ve Macit Okumak, tartışmak, merak
Gökberk gibi iki düşünürün etmek, araştırmak
tarih felsefesi
hakkındaki
düşüncelerini öğrenmek

felsefesinin Okumak, tartışmak, merak
olduğu etmek, araştırmak
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Anahtar Kavramlar
Terakki (ilerleme)
İslam
Osmanlı
Türk
Gökberk
Köprülü

Bilim sosyoloji

Tarih

Tarih kanunu

Millet

Tarih bilinci

Sanayi
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Giriş

Türk düşüncesinde tarihçilik ve tarihin yorumları, İslam öncesi veriler de kullanılarak
İslam düşüncesi çerçevesinde gelişmiştir. İslam tarihçiliğinin bütün birikimi Osmanlı
Tarihçileri’nde görülmektedir. Ayrıca İbni Haldun’da biçimlenen tarih felsefesi anlayışı,
Naima (Bıçak 2013, 246, 436) ve Ahmet Cevdet Paşa (Bıçak 2010, 374) gibi düşünürlerde
de vardır. Osmanlı dönemi düşünürlerinin sergiledikleri tarih yorumları modern dönem
Türk düşüncesinde etkili olmamıştır. Türkiye’de tarih felsefesi sorunları, 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren tartışılmaya başlanmıştır.4

Tarih felsefesinin sorunu olarak ilk tartışılan konulardan biri terakki (ilerleme)
düşüncesidir. Namık Kemal, Münif Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Filibeli Ahmet Hilmi gibi
düşünürler, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreği ile yirminci yüzyılın ilk on yılında başta
ilerleme (terakki) olmak üzere tarih ve tarih felsefesi sorunlarıyla ilgilenmişlerdir. Terakki
(ilerleme) sorunu, felsefi bir temelden çok, sosyal ve iktisadi bir gelişme olarak
yorumlanmıştır. Bununla birlikte, Batı’da gerçekleşen gelişmelerin, hangi noktalardan hangi
aşamaya ulaştığı ve bunu nasıl gerçekleştirdiklerini de göz ardı etmişlerdir. Gelişmenin
ölçüsünü, genelde İslam dünyasını özelde Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumla
İngiltere ve Fransa’nın ulaştıkları noktaları karşılaştırarak elde etmektedirler. Terakki
konusunda diğer bir sorun İslam’ın terakkiye mani olup olmamasıdır. Bu konudaki ortak
düşünce, İslam’ın terakkiyi desteklediğidir. Geriliğin nedeni İslam değil, onun yanlış
yorumlanması ve siyasi beceriksizliklerdir (Bıçak 2010, 404).

Tarih felsefesi hakkında üniversite hocaları çeşitli yayınlar yapmışlardır. Felsefe
kökenli olmayan Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Adnan Adıvar, Zeki Velidi Togan, Osman
Turan ve Alaeddin Şenel gibi düşünürlerin tarih felsefesine katkıları önemlidir. Felsefe
kökenli Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan özlem ve Teoman
Duralı tarih felsefesini çok farklı anlayan ve yorumlayan düşünürlerdir. Bu derste Fuad
Köprülü ve Macit Gökberk’in tarih felsefesi anlayışları üzerinde durulmaktadır.

Modern dönemde Türkiye’de tarih düşüncesinin nasıl geliştiğine ilişkin geniş bilgi için, Ayhan Bıçak,
Türk Düşüncesi 2 Kaygılar başlıklı çalışmanın Tarih Anlayışı, Fuad Köprülü ve Cumhuriyet Döneminde
Tarihçilik bölümlerine bakılabilir.
.
4
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13.1. Fuad Köprülü

Fuad Köprülü’nün (1890-1976), tarihçi olarak başarısı tarih felsefesini yakından
tanımış olmasıyla ilişkilidir. 23 yaşında (1913) yayınladığı Türk Edebiyatı Tarihinde Usûl
adlı uzun makalesinde, tarih felsefesinin neredeyse bütün sorunlarına değinmiş ve tarihin,
tarih felsefesi açısından nasıl ele alınması gerektiğini tartışmıştır. Kullandığı kaynaklar ve ele
aldığı sorunlar, Köprülü’nün genç yaşında bilimler ile felsefe arasındaki ilişkileri konu edinen
çalışmaları yakından takip ettiğini göstermektedir.

Köprülü, ilkin, tarih felsefesi bağlamında tarihin bir bilim olarak nasıl ele alındığı
üzerinde durmuştur. Ona göre, Vico ve Montesquieu ile başlayan tarihin ilmi telakkisi, bir
yandan tarihçilerin müşahede usulünün tatbiki, diğer yandan tarih felsefesi nazariyecilerinin
içtimai tetkikleri sayesinde 19.yüzyılda çok gelişmiştir (Köprülü 1986, 6). Bu gelişmelerin
ışığında bugünkü tarih, toplumların devamlı inkişaflarını, şimdiye kadar olduğu gibi, yalnız
büyük adamların –hükümdarların, vezirlerin, kumandanların, alim ve mütefekkirlerin,
mucitlerin—şahsiyetlerinde değil, müşterek izleri geçmişin kalıntıları üzerinde henüz
hissedilen ve görülen halk kitlesinde de aramaktadır. Böylelikle asırlardır süren bir hatadan
kurtulmuştur (Köprülü 1986, 6). Köprülü, tarihin büyük adamlar bağlamında alınmasına karşı
çıktığı gibi onların tamamen dışarıda tutulmalarına da karşıdır. Ona göre, çok uzun süredir
devam eden büyük adamlar anlayışı, halkı sürü yerine koyduğu gibi, insanlığın ilerlemesini
de sadece seçkin bir öbeğe bağladığı için saçmadır (Köprülü 1986, 6-7).

Köprülü, tarih felsefecilerinin, tarihle ilgili tartışmalarını yakından izlemiştir. Bu
bağlamda, tarih felsefesinde temel sorunlardan olan tarihin diğer bilimlerle, özellikle doğa
bilimleriyle benzerliklerini çeşitli düşünürler bağlamında ele almıştır. Ona göre Comte’un üç
hal kanunu çerçevesinde bilimleri sınıflandırması ve tarihi de içeren beşeri bilgileri,
dinamik ve statik olarak ayırarak en üste yerleştirmesi tartışmaların kaynağını
oluşturmaktadır. Sonraki bazı nazariyeciler, bilginin statik kısmını sosyolojinin, dinamik
kısmanı ise tarihin çalışma alanı olarak tanımlamışlardır (Köprülü 1986, 8). Köprülü, çeşitli
kaynaklara başvurarak, toplumu araştıran sosyolojinin, hem dinamiklerini hem de statik
unsurlarını birlikte incelemesi gerektiğini ve biri olmadan diğerinin anlaşılamayacağını
belirterek, statik ve dinamik ayrımına karşı çıkmıştır (Köprülü 1986, 8). Ayrıca, 19.yüzyılın
sonunda ortaya çıkan bilim sınıflamasına, tarihin bu sınıflamadaki yerine, tarihin katı
sınırlar içine alınmasına, tarih felsefesinde görülen tarih genellemelerine, tarihte psikoloji ve
sosyolojinin etkisi yönündeki tartışmalara da yer vermiştir (Köprülü 1986, 8-9).
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Söz konusu makalede tartışılan önemli konulardan biri tarihin doğa bilimi
türünden bir bilim olup olmadığıdır. Köprülü, tarihin doğa bilimleri gibi araştırılmasına da
pek sıcak bakmamıştır. Ona göre, yeni tarihçilerin, geçmiş hakkında tetkiklerini, ilmi bir
mahiyete haiz olduğunu düşünerek, deneysel bilimlerde kullanılan usullere müracaat
lüzumunu iddia etmeleri doğru değildir. Tarih malzemesinden, doğa bilimlerinin doğadan
elde ettikleri yasalar gibi, tarih yasaları çıkartılamaz. Tarihin asıl mahiyetiyle ilgili olarak
tarih felsefesi hakkında ciltler dolusu düşünceler ortaya çıkmasına rağmen, tarihçiler ve
tarih felsefecileri bu konuda ifrat ve tefritten kurtulamamışlardır (Köprülü 1986, 12). Tarih
araştırmalarında doğa bilimlerindeki gibi deney yönteminin olabileceğini iddia edenler,
düşüncelerini, tarihi belgelerin iyi bir şekilde analiz edilmesine, değişmelere rağmen
benzerliklerin devam etmesine, değişmeyen bir takım unsurların varlığına, münferit olaylar
arasında bazı bağlantıların kurulmasına ve tarihe ilişkin umumi sonuçların elde edilmesine
dayandırmışlardır. Ayrıca toplumsal olayların sıralanmasında birbirini takip eden birçok
bağlar mevcuttur ve açık bir şekilde daima tekrar ettiklerinden, münferit olayları genel
sebeplerle izah etme imkanı vermektedirler (Köprülü 1986, 12-13). Köprülü bu iddiaların, ilk
bakışta doğru, hatta mantıklı olduğunu belirtmiş, ancak bu iddiaları yanlış bir tamimin çok
hatalı bir neticesi olarak kabul etmiştir. Ona göre, tarihi fizik bilimine benzetmek, tarihe
faydadan çok zara verir. Maziyi olduğu gibi yaşatma vazifesini üstlenen tarihçi, bu gibi
yanlış yollardan işe başlarsa, tarihi hakikatleri kendi zihninin oyuncağı eder ve bilim rengi
altında bir hayal mahsulü meydana getirmiş olur (Köprülü 1986, 13). Köprülü’ye göre, doğa
ve kültür bilimleri arasında atılmak istenen uzlaştırıcı köprü, bilim terakkileri sayesinde
çoktan mahvolup gitmiştir. İnsan ve ona ait işlerin mevzu alan manevi (kültür, toplum)
bilimlerde, doğa bilimlerinin mahdut ve dar usullerini genişleterek kullanmak, konunun
icaplarına riayet etmeyerek konuyu basitleştirmek, bilimsel ruha tamamıyla aykırıdır. İyi bir
tarihçi, tabii ilimlerin dar kaidelerini değil, bu ilimlerin tetkikinde hakim olan bilimsel ruhu
almaya çalışmalıdır (Köprülü 1986, 13). Ona göre, tarihin müfrit bilimsel telakkisi, bu
bilgi şubesini eğlenceli bir maskaralıktan ibaret sanan eski tarih mektebine karşı bilimin
isyanından başka bir şey değildir; bu cereyanı yaratanlar tarihçiler değil, onların garip bir
küçümseyen bakış ile gördükleri tarih felsefesi ile meşgul olanlardır (Köprülü 1986, 13).
Köprülü, tarihin doğa bilimi gibi yorumlanıp incelenmesine karşı olduğunu açıkça
göstermektedir.

Köprülü, hadiselerin mahiyeti, tarih kanunu ve tesadüf meselelerini yüzeysel olarak
incelemek gerektiğini belirtmiş ve bu konuda tarih felsefecilerinin neler düşündüğünü kısaca
ele almıştır. Ona göre ilkin Vico, beşeriyetin kendi kendine nasıl teşekkül ettiğini, medeni
ve siyasi cemiyet safha ve şekillerinin hangi değişmez nizama göre birbirini takip
eylediğini araştırırken tarihin eski telakkilerine isyan etmiştir (Köprülü 1986, 13). Vico’yu
takip eden, Max Nordau, Schelling, Fichte, Goethe, Jean Müler, Wolf, Herder, Schlegel,
Hegel, Saint -Simon Comte, Spencer, Marx gibi 19.yüzyıl tarih felsefecilerinin, tarih yasaları
ve tekamül konularında düşündüklerini belirtmiştir (Köprülü 1986, 13-14). Köprülü,
Nordau’ya dayanarak şu sonuçlara varmıştır: Tarih felsefesinde en maddi görüş noktasından
hareket etmek isteyen düşünürler bile, hakiki insanın, yaşadığı, hissettiği, düşündüğü, aradığı
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ve aldandığı gibi konuları göremedikleri için, sağlam bir fikir binası kuramamışlardır.
Halbuki asıl tarihi yapan, bütün hususiyetleri, ayrılıkları ile insanlar ve insan kitleleridir.
İnsanı bir nebat, cemiyeti bir hayvan topluluğu gibi tetkike kalkışmakla, tarihin hakiki
kanunları keşfolunamaz (Köprülü 1986, 15). Buna rağmen 19. yüzyılda, tarih felsefesinden
nefret edenler dahi, tarihte yasa fikrinden uzak kalamamışlardır (Köprülü 1986, 15). Bu
tartışmalardaki en önemli sorun, tarihin doğa bilimi türünden bir bilim olup olmaması ve
bu tartışmanın ağırlıklı olarak felsefeciler tarafından yürütülmesidir.

Tarih bilgisinin nasıl elde edilmesi gerektiğine ilişkin yöntem sorunu da Köprülü’nün
gündeminde olmuştur. Köprülü’ye göre, geçmişe ait vesikaların aslını muhafaza ettiği ve
bizim onları tamamıyla ele geçirdiğimiz farz olunsa bile, onların delalet ettikleri vakıaların
kıymetini takdir hususunda herkesin kendi istidat ve temayüllerine bağlı kalacağı tabiidir.
Tarihe ait bilgilerde, daima meçhule büyük bir yer kalacağını bilmeli ve gaye olarak,
nispeten en az meçhul bırakacak hususi usulleri bulmaya çalışılmalıdır (Köprülü 1986, 18).
Köprülü, doğa ve manevi (kültür ) bilimlerin birliğini bir iddia olarak kabul etmiş ve esas
olarak, zihnin doğa karşısındaki tutumunun diğer alanlarda da gösterilmesi gerektiğinden
yana olmuştur (Köprülü 1986, 31-32). Yöntem açısından bazı ortaklıkların kurulacağını
kabul etmekle birlikte, ona göre, doğa tarihi ile insan tarihi arasındaki fark, bir derece
farkı değil mahiyet farkıdır (Köprülü 1986, 33). Mahiyet farkı olduğunun söylenmesi, söz
konusu alanları doğa bilimi adı altında toplamanın mümkün olmadığını kabul etmek
anlamına gelmektedir.

Köprülü, tarih felsefesinin temel sorunlarını eleştirel bir tarzda inceleyerek, tarihin
kendine özel bir
yapısının olduğunu kabul
etmiş ve tarihin doğa bilimleriyle
karıştırılmamasını, tarihçinin kendi alanının şartlarına uygun olarak görevini yapması
gerektiğini belirtmiştir. Görülen o ki, Köprülü, tarih felsefesini tarih araştırmalarında pek
faydalı bulmamıştır. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu 5 adlı kitabının önsözünde tarih
felsefesine ilişkin olumsuz görüşünü ortaya koymuştur. Ona göre, tarih hadiselerini
sosyolojik bir anlayışla çalıştıklarını zannederek, tek taraflı basit izahlarla her şeyi
hallettiklerine inananlar, hakiki bir tarih anlayışına ne kadar yabancı iseler, Tarih Felsefesi
ismi altında insanlık hayatının umumi tekamülünü tasvir ve izah ettikleri hayaline kapılan
küçük bir filozof zümresi de, hiçbir zaman tarihçi sayılmaz. Bu filozoflar grubu, insanlık
tarihi hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirecek, onu ilerletecek yerde, tamamıyla öznel ve
hayali hükümler vermek, indi tasnifler ve mukayeseler yapmak suretiyle, birtakım
mütefekkirleri ve araştırıcıları yanlış, hatta ters yollara sevk ederler. Toynbee gibi kıymetli
mütefekkirlere tesadüf edilse bile, bunlar hakiki tarihçilerle asla karıştırılmamalıdır.
L.Febvre’nin tarih felsefecileri hakkında muhtelif vesilelerle yaptığı kuvvetli tenkitlere
tamamen iştirak ettiğini de belirtmiştir (Köprülü 1984, XXII). Tarih felsefesinin sorunlarını
ele aldığı Türk Edebiyatı Tarihinde Usul adlı yazıda, edebiyat tarihçisini, araştırmalarını
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adlı kitap ilkin Fransızca olarak 1934’de Paris’te basılmıştır. Türkçe baskı
1959’da yapılmıştır.
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yaparken, mutlakçılıktan ve genellemelerden, eleştiriler ve felsefi teorilerin ispatına
kalkışmaktan çok sakınması gerektiğinin altını çizmiştir (Köprülü 1986, 44).

Köprülü’nün tarih felsefesine karşı çıkışının iki nedeni olduğu akla gelmektedir. İlki,
kendisinin ip uçlarını verdiği, tarih metafiziği (spekülatif tarih felsefesi) yapanların
tutumlarıdır. Bu konuda belli ölçüde haklı olduğunu kabul etmek gerekir. İkincisi, 19.yüzyılın
ikinci yarısında ağırlık kazanan ve 20 yüzyılın ilk çeyreğinde de büyük ölçüde devam eden,
bilimlerin yöntemleri, sınıflandırılması tartışmaları çerçevesinde ortaya çıkan felsefe temelli
yaklaşımdır. Söz konusu tartışmalar çerçevesinde tarihçiliğin nasıl yapılması gerektiği
hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş, tarihin (kültür ya da sosyal bilimlerin) doğa bilimleri
türünden bilim olup olmadığı, tarihte öndeyinin yeri türünden sorunlar ele alınmıştır.
L.Febvre ve Marc Bloch gibi tarihçiler bu tartışmalardan rahatsız olanlar arasındadırlar.
Köprülü, yukarıda ele alınan tarih felsefesi tartışmalarında bu sorunlarla yakından
ilgilendiğini göstermektedir. Türkiye’nin en önde gelen tarihçisi olan Köprülü’nün
tarihçilikteki başarısının nedenleri arasına, onun genelde felsefeyle özelde ise tarih
felsefesiyle ilişkisi de konmalıdır. Köprülü’nün yaptığı tartışmalar, tarih felsefesinin, tarih
metafiziği, tarih epistemolojisi ve bilim sınıflaması gibi temel problem alanlarının
Türkiye’de daha 20.yüzyılın başında ciddi olarak tartışıldığını göstermektedir.

13.2. Macit Gökberk

Macit Gökberk (1908- 1993), akademik çevrelerde, kitap boyutunda ve sistematik
olarak tarih felsefesini çalışan ilk kişilerden birdir. Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları
(1948) adlı kitabı bu alandaki ilk çalışmalardandır. Gökberk adı geçen kitapta Kant ve
Herder’in ilerleme temeline dayalı tarih metafiziklerini tanıtmıştır. Tarih metafiziği
sorunları bu kitap bağlamında kalmakla birlikte, Aydınlanmacı bakış açısıyla, toplumsal
sorunların değerlendirilmesinde tarihle ilgili görüşlerini sergilemiştir.

Gökberk’e göre, 19. yüzyılda Avrupa tarihinin taşıyıcıları, bu tarihin yapısına şekil
veren ilkeler milletlerdi. Millet adı verilen tarihi insan grupları, 15. yüzyılda başlayan bir
gelişme ile ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkmışlardır. Gerçi kendilerini henüz
gerçekleştirmemiş olarak, yani birer olanak, birer taslak olarak milletler çok eskidirler. Ama
bugünkü anlamda millet, oldukça yenidir. Yeni olan milletlerin uyanmasıdır; yani milletlerin
varlıklarını, birliklerini, özelliklerini anlamaları ve kavramalarıdır. Bugün millet deyince, dil,
kültür, soy –bu soy ister gerçek, ister hayal edilmiş olsun-, siyasi ve tarihi kader
bakımından birliği ve ortaklığı olan ve bunun böyle olduğuna inanan, böylece bunun
bilincini taşıyan bir insan topluluğu anlaşılır (Gökberk 1997/4, 105). Milleti kuran etmenler
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arasında en ağır basanı dildir (Gökberk 1997/4, 107-108). Nerede bir milli uyanış varsa,
orada önce dile yönelme ortaya çıkar, milli dil yabancı dil unsurlarından temizlenmeye
çalışılır. Avrupalılar için yabancı dil Latincedir, bizim için Arapçadır (Gökberk 1997/4, 108109). Gökberk, tarihe ilişkin sorunları bu millet anlayışı bağlamında dile getirmiştir.

Gökberk, 1978 yılında yayınlan Tarih Bilinci adlı yazısında tarihe yaklaşım tarzının
nasıl olması gerektiği ve ne türden yanlışların bulunduğu üzerinde durmuştur ‘Tarih
Bilinci’ deyiminden, kısaca, tarihi bilmeyi, tarih denilen konunun ne olduğunu iyice kavramış
olmayı anladığını bildirmiştir (Gökberk 1997/2, 47). “Tarih” sözcüğü, bir anlamda, içinde
bulunduğu varlık bölümünde insanın eylemlerinden oluşan bir süreci gösterir. Süreç, sürüp
giden demektir. Tarihte sürüp giden de, değişmeler, başkalaşmalardır (Gökberk 1997/2, 47).
Öteki anlamda tarih, bu sürecin öyküsü, bilgisi, bilimidir (Gökberk 1997/2, 47).

Gökberk, “Tarih bilinci”ni ölçü alarak dört anlayışı analiz etmiştir: 1- “Tarih bir
yinelenmedir” yargısı, tarihi olayların tekrar ettiği iddiasına dayanır. Bu yargı yanlıştır,
tarihi olaylar biriciktir (Gökberk 1997/2, 47-48). 2- “Günün birinde tarih yazacak bunu”
yargısı ise ilgili konuyu önemli bulmak ve tarihçilerin bununla ilgileneceği düşüncesine
dayanır (Gökberk 1997/2, 48). Tarihi olayları yeniden kuran tarihçinin kendi öznel
yaklaşımının etkili olması nedeniyle olayların nesnel verilemeyeceği ve tarihin bilim dışı
amaçlar için kullanıldığı üzerinde durmuştur. Bunlardan biri, misyon düşüncesi
doğrultusunda tarihi işlemek, yani bir ulusun tarih içinde gerçekleştireceği bir görevi olduğu
inancını tarih bilimi ile desteklemektir (Gökberk 1997/2, 50). Tarihsel görev (misyon)
kavramını, ulusların tarihteki görevleri bağlamında Hegel belirtmiştir. Tarih bilgisinin
öznelliği, düşman ulus ve sınıfların tarihçiliğinde çok açık görülür (Gökberk 1997/2, 5051). 3- “Şu anlayışın, şu düşüncenin, ya da şu kurumun kökü dışarıdadır” yargısı. Daha
çok siyasal, ideolojik suçlamalarda kullanılır. Bu, tarih gerçeğine aykırı bir tutumdur.
Çünkü tarihte hiçbir ulus ya da hiçbir toplum tüm kültür değerlerini kendi kendisinden
üretip ortaya koyamaz. Toplumlar arasında sürekli kültür alış verişleri olmuştur. Örneğin,
Batı medeniyeti, MÖ 4000’den başlayarak Akdeniz çevresindeki toplumların ürettikleri ortak
eserdir (Gökberk 1997/2, 51-52). Yunan felsefesinin, Hıristiyanlık ve İslam düşüncesinde
etkili olması diğer bir örnektir (Gökberk 1997/2, 52). Hint, Çin ve Arap etkileri göz
önüne alındığında, Türk tarihinde de benzer bir durum söz konusudur (Gökberk 1997/2, 5253). 4- “Tarih bilincinin, yani tarih gerçeğini doğru olarak kavramış olmanın ne yararı var?”
sorusu, genellikle bilmek yararlı bir şeydir şeklinde cevaplandırılarak ele alınmıştır. F.
Bacon’ın deyişiyle, bilmek, egemen olmaktır. Bu, doğa bilimlerinde açık seçik görülür
(Gökberk 1997/2, 54). Tarih alanında durum farklıdır. Tarihte doğada görüldüğü gibi
düzenli yenilenmeler yoktur, biriciklik söz konusudur. Doğa bilimlerinin fizik alanında
gerçekleştirdikleri başarıyı, tarih alanında başarmak için Comte sosyal fizik adı altında
sosyolojiyi kurmuş ve sosyal bilimlerdeki gelişmelere rağmen, insanlık kontrol edilememiş
ve bunalımlardan kurtulamamıştır (Gökberk 1997/2, 55).
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Gökberk’e göre, tarih bilincinin göreli de olsa, bir değeri ve yararı vardır. İlkin,
tarih bilgisi bize tüm insanlığın ya da bir toplumun yaşamöyküsünü anlatır ve insanlığın
olanaklarını öğretir. Bir ulusun olumlu olumsuz yanlarını, zaman içindeki serüvenini tanıtır.
Bu bilgiler de bizi özgür yapar. Birtakım inançların, görüşlerin, değerlerin ve kurumların
tarihin belli bir döneminde, belli koşullar içinde oluştuklarını, dolayısıyla ancak bu belli
bir dönem için, bu ortam için geçerli olabileceklerini kavramakla geçmişin tutsağı olmaktan
kurtuluruz. (Gökberk 1997/2, 55). Zamanın geçmiş boyutuna önem verilmesini eleştirmiş,
gelecek boyutunun önemine işaret etmiştir (Gökberk 1997/2, 55-56). Ona göre, geleceğin,
insanı daha mutlu yapacağına güvenmek cesaretini kendimizde bulabiliriz. Dönemin
eğilimleri, geleceği iyimser yorumlama imkanı vermektedir. Gelişme olasılığı bulunan
eğilimler şunlardır: 1- Bilinçlenmenin giderek artması. Tüm dünya nimetlerinin –ekonomik ve
kültürel değerlerin- herkese açık olması gerektiğini bilmek ve bunun gerçekleşmesi için
çalışmak. Bu bağlamda teknik gelişmeler tüm insanlığı kaplayacaktır (Gökberk 1997/2, 56).
2- Sanayi uygarlığı, insanın yaşama standartlarını çok yükseltecek, onu yoksulluk ve
bilgisizlikten kurtaracaktır. 3- Bunların gerçekleşmesindeki zorluklar, BM gibi uluslar arası
örgütlerin
sıkı ilişkileri aracılığıyla aşılacaktır (Gökberk 1997/2, 57). Bu
süreç
gerçekleşirken, tekbiçimli bir insanlığın ortaya çıkacağı sorununu ileri sürenler vardır.
Ancak, insanlık bugün hiçbir çağında olmadığı kadar siyasal bakımdan bölünmüş durumdadır.
Böylesine bölünmüşlük, ortak sorunların çözümünde elbette kolaylık sağlamaz (Gökberk
1997/2, 57). Bununla birlikte, olumlu resim gerçekleşir.

Bugünden yarına uzanıp, geleceği biçimlendirecek bilinçlenme (aydınlanma, akılcı
kültür) ile sanayileşme evrensel olaylardır; yani bütün yeryüzünü kaplama yolunda olan
gelişmelerdir. Düne kadar tarih öncesinde donmuş kalmış olan Afrika, ya da aşınmış,
yozlaşmış değerleri yüzyıllar boyunca sürükleyen Asya, bugün aydınlanma (bilinçlenme) ve
teknikleşme ile silkinmektedir. Bilinçlenmenin de, sanayileşmenin de bunların ikisinin de,
kökleri Batı uygarlığındadır. Dolayısıyla Batı uygarlığı bugün bütün insanlığın malı olma
yolundadır (Gökberk 1997/2, 57-58). Atatürk devrimlerini bu açıdan görürsek, onların nasıl
tarihin gidişine uygun olduklarını “Osmanlı modeli” gibi görüş ve önerilerin de tarih
gerçeğine nasıl aykırı düştüğünü anlarız. Bunu anlamak da bize bugün için geçerli olan bir
yönelim sağlayabilir. Tarih bilincinin yararı da buradadır. Daha iyi bir geleceğe inanarak, onu
planlayarak evrilmemizi destekler. Dahi iyi bir geleceği istemek ve onun için davranmak da
bir ahlak ödevidir (Gökberk 1997/2, 58).

Gökberk, 1982 yılında yapılan bir söyleşide, Bizde (Türklerde) tarih bilinci ne
koşullar altında doğmuştur? Bizde Batı tarihinde olduğu gibi bir süreklilik var mıdır?
sorularını şöyle cevaplandırmıştır: Tarih bilinci, yanılmıyorsam, bir toplum içindeki
değişmenin başladığı yerde beliriyor. Hiç değişmeyen, eskiyi sürekli olarak yineleyen
toplumlarda bir tarih bilinci yok. Dolayısıyla bizde de tarih bilinci ancak Tanzimat’tan bu
yana oluşmaya başlamıştır, denebilir. Ondan önce de tarih var, ama bütün bir topluma
yaygın bir bilinç olarak değil de, yöneticiler için bir çeşit not; vakanüvislerin günlük olup
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biteni bir yere yazması şeklinde. Ama tarih bilinci deyince, en azından bir aydın tabakasını
ilgilendiren, ona yaygın bir bilinç anlaşılıyorsa, bunun Tanzimat’la başladığı söylenebilir. Bu
bilinç, Cumhuriyet’le büsbütün hızlanıp, yoğunlaşmıştır. Bunun nedeni, Cumhuriyet’in
uluslaşma sürecini hızlandırmasıdır. Uluslaşma demek, bir toplumun tarihselliği demektir;
tarih içindeki serüvenin sonu olan, ürün olan bir bireyselliğe ulaşması demektir. Dolayısıyla
her ulus bu bireyselliğini kuran yapıcı, kurucu öğeleri arar, bunu da tarih gösterir, yani
kendisinin nasıl oluştuğunu gösterir kendisine. Bundan ötürü, her uluslaşmada, ulusun
bireyselliğinin bilinci demek olan tarih bilinci de doğar (Gökberk 1982, 28). Ona göre
tarihçiliğin, Türk tarihinin, dünya tarihi içindeki yerinin iyice belirlenmesi, insanlığa
kazandırdığımız değerler varsa, bunların belirtilmesi ve özellikle de üzerinde yaşadığımız
toprakların kültürümüze bir etkisi olup olmadığı, yani kendimizi bu toprakların tarihsel
katlarına bağlayıp bağlayamayacağımızı göstermesi gerekir (Gökberk 1982, 28).

Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları (1948) adlı çalışmanın önsözünde, ulusal
tarihimizin son olaylarının, “tarih”i bir sorun olarak karşımıza çıkardığını belirtmiştir.
Gökberk, ulusal bilincimizin oluşmasına büyük bir hız kazandırmış olan Kurtuluş Savaşı
ile son devrimler, ülkemizde bir tarih anlayışına, bir tarih bilincine yol açmışlardır. Son on
beş yılda düşünce hayatımızın baş ilgilerinden birini oluşturan tarihsel akımlar, bu
gelişmenin göstergesidir. Güdüler (motive) ve bilim değerleri ne olursa olsun bu akımlar
Türk insanının tarih boyunca kendi yazgı ve anlamı üzerine eğilmesi, bu dünya içindeki
özel görevini araması demektir. Ancak şimdiye dek tarih bilimi kadrosu içinde kalmak
isteyen, dizgeli bir bağlantısı olmayan anlam yorumlarından pek ileri gitmeyen bu tarih ilgisi,
felsefe ile desteklenmeli, temellendirilmelidir. Felsefe bu tarih bilincini artıracak, ona
birliğini ve bütünlüğünü kazandıracaktır (Gökberk 1997/1, 55). Her tarihsel dönem,
kökleri geçmişte olan güçlerden örülmüştür. İçinde yaşanılan tarihsel anın bilinçli bir
yurttaşı olunmak isteniyorsa, bu güçlerin bilinmesi
gerekir. Bu da, “şimdi-burada
varoluşumuzun” dışına çıkıp, tarihsel yaşamla bir bağlantı kurmakla olur. Zamanımızın
özel tarihsel durumu ancak böyle kavranabilir. Yalnız, bunun için de tarihsel düşünmeği
öğrenmek gerektir. Önce ne olduğumuzu, sonra da ne olmamız gerektiğini ancak tarih
temeli üzerinde anlayabiliriz. Gerçi içinde bulunduğumuz zamanın tarihsel yapısı, içimizde
bulanık bir yaşam duygusu biçiminde kımıldanır. Ancak bu duygu aydınlık ve sınırlı bir
biçime de yükseltilmelidir. Bunu da şimdiye yönelik kültür bilincini duymak, bu kültürün
problematiği üzerinde düşünmek sağlar. (Gökberk 1997/1, 55-56). Burada, ulusal tarihteki
sorunların felsefe açısından desteklenmesi ve temellendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Böylelikle, tarihin ve tarihçiliğin, aydınlanma adı altında sunulan tasavvurun gerçekleşme
süreci olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır.

Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları adlı eserin önsözünde, Türkiye’de tarih
felsefesine ilişkin çalışmaların parçalı ve yetersiz olduğu belirtilmektir (Gökberk 1997/1, 53).
Gökberk’e göre, Türk düşüncesinin bundan önceleri tarih felsefesi konusunu bir bütün olarak
ele alamaması doğaldır. Çünkü tarih sorununun felsefe alanında dizgesel [sistematik]
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olarak işlenmesi, Batı’da da henüz yenidir. Bu tür çalışmalar orada, ancak 19.yüzyılda
başlamıştır. Ancak son zamanlarda da bu konuya ilgisiz kalışın nedeni, düşünce dünyamıza
sosyolojinin hakim olmasıdır. İnsanların ortaya koyduğu bütün konuları kucağında
toplamak savında bulunan sosyolojizm, tarih felsefesine özgü öbeği de kendisine mal
etmiştir. İşte Türk düşüncesinin yakın zamanlarda tarih felsefesi ile doğrudan doğruya
tanışamaması, bu disiplinin sorunlarına toplumbilim çevresinde cevap araması yüzünden
olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de, felsefeyle hiç dost olmayan pozitivist sosyoloji hakimdir
(Gökberk 1997/1, 53-54). Gökberk’e göre, Türkiye’de sosyoloji alanına August Comte ve
Marx’ın anlayışlarının hakim olması, tarih felsefesi açısından iyi olmamıştır (Gökberk
1997/1, 54). Onların spekülatif düşünceye karşı olmaları, spekülatif sorunları çözme
çabalarının önünü kesmekte ve düşüncenin temel yönlerinden birini köreltmektedir
(Gökberk 1997/1, 54). Bilimdeki bilgiden özü gereği ayrılan doğaötesi bilgi biçiminin de
yeni doğrulara varmak için kendine göre yolları ve olanakları vardır. Bundan dolayı
felsefe, mevzilerini her gün biraz daha olgu bilimlerine kaptıran, doğal ömrünü doldurmakta
olan bir bilgi türü değildir. Ortaçağ’da teolojinin emrindeydi şimdi de pozitivizmin emrinde
görmek isteyenler var. Ama felsefe, bilimlerin yanında, onlarla birlikte çalışan, insan
düşüncesinin ayrı, zorunlu ana bilgi türlerinden biridir (Gökberk 1997/1, 54).

Gökberk, Türkiye’de Batı’ya bağlı olarak gerçekleşen değişmeleri, aydınlanma,
çağdaşlık, akılcılık, uygarlık terimleriyle açıklayarak, felsefi bir tavır sergilemiştir. Ona göre,
son iki yüzyıllık tarihimizdeki bunalımların birçoğu, aydınlanmayı tanımaktan kaynaklanan
uyanmanın sıkıntılarıyla açıklanabilir. Kültür çevresini değiştirerek, dinsel-duruk Ortaçağ
düzeninden akılcı-dinamik çağdaş uygarlığa, geçme sürecinde, direnmelerin, gerginliklerin ve
çatışmaların olması doğaldır (Gökberk 1997/5, 142). Batı’nın üstünlüğü kabul edilip, onun
üstün yanlarını, özellikle de teknik ürünlerini alıp aynı zamanda toplumun manevi
değerlerini koruma çabası baskın bir tavır olmuştur. Gökberk’e göre, Batı kültürünün
birbirinden “maddi” ve “manevi” diye ayrılabilecek iki yönü yoktu; bunlar birliği olan bir
bütünün birer yönüydüler (Gökberk 1997/5, 142-143). Ortaçağ’ın kapanmasıyla özgür olan
insan düşüncesi, doğayı büyüsel –dinsel yorumların dışında nesnel olarak kavrayınca, çağdaş
matematik ve doğa bilimleri doğmuş, bu dünyaya dönük laik bir kültür oluşmuştur (Gökberk
1997/5, 143). Batı kültürünün bölünmez bir bütün olduğunu gören ve ona göre de
davranan Atatürk olmuştur. Atatürk, Osmanlı uzlaşmacılığına son vererek, kendilerini
gerçekleştirmenin yolun açmıştır (Gökberk 1997/5, 143). Gökberk, Batı kültürü çevresini
benimsemenin sakıncalarının olmadığını tarihsel verilerle açıklamıştır. Ona göre, İslam ve
Hıristiyanlığın, Akdeniz çevresi ürünü ve Semitik dinler olmaları, Eskiçağ Yunan felsefesini
kullanmaları, ortak bir zemine dayandıklarının göstergeleridir (Gökberk 1982, 19-20). Doğu
ile Batı arasında kültür çatışması yoktur, çağların çatışması vardır. Yani Ortaçağ değerleri ile
Yeniçağ değerleri çatışmaktadır. Felsefeye düşen görev, bilimlerin yapamayacağı, Yeniçağa
geçişin yollarını, çağların ilke ve hedeflerini aydınlatmaktır (Gökberk 1982, 20). Tanzimat
sonrasında bizde Ortaçağ ile Yeniçağ çatışması Cumhuriyete kadar gelmiş, Atatürk bu tarihi
zorunlu gidişe kesin bir atılım kazandırmıştır (Gökberk 1982, 21). Batı kültür çevresinden
gelen bu etkiler, sonunda bizi bütünleşmiş bir insanlığa doğru götürebilir (Gökberk 1982,
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25). Konuya ilişkin ileri sürülen gerekçelerden biri de, toplumdaki farklı kesimlerin
savunduğu Müslümanlık ve ulusçuluğun her ikisinin de dışarıdan gelmesidir (Gökberk
1997/2, 54). Ona göre, kültürlerarası alışverişte, kültürel unsuru alan, önce öykünme
durumundadır. Ancak öykünme, sonunda yaratıcılığa ulaştıran bir yol olabilir. Burada asıl
sorun, dışarıdan almak değil, bir toplumun dışarıdan aldığını benimseyişi, onun kişiliği içinde
eritip yeniden değerlendirilmesidir. Böylelikle, toplum insanlık kültürüne katkı sağlar ve
katkıları oranında saygınlık kazanır (Gökberk 1997/2, 54). Ancak, İslam kültür çevresine
girişte olduğu gibi, Avrupa kültür çevresine girişte de bu değişim zorunlu olmuştur
(Gökberk 1997/3, 75).

Gökberk, her ne kadar Kant ve Herder’in tarih anlayışları üzerinde çalışmış olsa
da, onun bu konudaki esas kaygısı, Batılılaşma sürecindeki kültürel dönüşümün
temellendirilmesi olmuştur. Gökberk, tarihin taşıyıcılarının milletler olduğu düşüncesindedir.
Milleti kuran en önemli unsur da dildir. Bu bağlamda tarih bilinci siyasi bir temelde tarihi
yorumlama şeklinde ele alınmıştır. Bu bilinç anlayışı, bilmek içerikli olması nedeniyle
olumlu bir içeriğe de sahiptir. Ona göre, bilgiler, insanı, geçmişin tutsağı olmaktan
kurtarır ve özgürleştirir. Bilinçlenmenin artması, insanların nimetlerden daha fazla pay
almasını sağlayacaktır. Bu anlayışın temelinde yatan Aydınlanma düşüncesidir. Osmanlının
olumsuzlanması ve Cumhuriyet’in kurulması bu bağlamda ele alınmaktadır. Ona göre,
önce ne olduğumuzu, sonra da ne olmamız gerektiğini ancak tarih temeli üzerinde
anlayabiliriz. Gökberk’in tarih düşüncesini büyük ölçüde, Osmanlı’nın çöküşü ve
Cumhuriyet’in kuruluşu aşamasındaki tartışmalar belirlemiştir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Türkiye’de tarih felsefesinin öncü isimleri kimlerdir?
Terakki kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?
Fuad Köprülü’nün genç yaşta yazdığı yazının adı nedir?
Köprülüye göre tarihi fizik bilimine benzetmek nasıl bir sonuç doğurur?
Gökberk’e göre Avrupa tarihini şekillendiren ilkeler nelerdir?
Gökberk’e göre tarih bilinci ne kazandırmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Türkiye ile Batı arasında çok çeşitli farklılıkların bulunduğunu.
Tarih felsefesinin Türkiye’de ciddi bir şekilde tartışıldığını.
Tarih bilimiyle diğer bilimler arasındaki ilişkilerin nasıl yorumlandığını.
Tarihin doğa bilimlerinden farklı bir yapıda olduğunu.
Batının gelişmesinde önemli yerleri olan aydınlanma, akılcılık, uygarlık, bilim gibi
kavramların tarih bağlamında nasıl tartışıldığını.
Bilinç kavramının toplum sorunlarını açıklamada temel kavram olduğunu.
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Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Osmanlı tarihçilerinin tarih
belirlenmektedir?

abcde-

düşünceleri aşağıdakilerden hangisi

tarafından

İslam öncesi Türkler
Bizans
Yunan
İslam
Batı

2- Modernleşme döneminde Türk düşünürleri aşağıdaki kavramlardan hangisini
tarih felsefesi bağlamında en fazla tartışmışlardır?

abcde-

Tarih
Terakki
Mimari
Kalkınma
Nedensellik

3- Köprülü tarihin incelenmesinde öne çıkarılan aşağıdaki kavramlardan hangisine karşı
çıkmaktadır?

abcde-

Bilim
Nesnellik
Felsefe
Millet
Büyük adamlar

4- Üç hal yasası aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a- Kant
b- Hegel
c- Vico
255

d- Comte
e- Descartes
5- Gökberk’e göre milleti kuran etmenlerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

abcde-

Dil
Ekonomi
Devlet
Ordu
Eğitim

6- “Bilmek, egemen olmaktır” sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

abcde-

Aristoteles
İbni Haldun
Hegel
N. Uygur
Bacon

7- Gökberk’e göre hangi tür toplumlarda tarih bilinci yoktur?

abcde-

Sürekli değişen toplumlarda
Değişmeyen toplumlarda
Fakir toplumlarda
Zengin toplumlarda
Eğitimli toplumlarda

8- Tarih bilinci aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla artabilir?

abcde-

Marşlarla
Bilimle
Felsefeyle
Siyasetle
Basınla

9- “Türk Edebiyatında Usul’ adlı kitap hangi düşünüre aittir?

a- Fuad Köprülü
b- Zeki Velidi Togan
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c- Macit Gökberk
d- Halil İnalcık
e- Ziya Gökalp
10- “Tarih Bilinci” adlı yazı hangi düşünüre aittir?

abcde-

T. Mengüşoğlu
N. Uygur
Macit Gökberk
Bedia Akarsu
Uluğ Nutku

Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)e, 4) d, 5)a, 6)e, 7)b, 8)c, 9)a, 10)c.

257

14. İNSANLIK TARİHİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yeni Tarih Düşüncesi
14.1.1.Köken
14.1.2.Tarihçilik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Tarih paradigmasının değişmesi için ne yapılmalıdır?
Küresel değerler yeni tarih düşüncesini nasıl değiştirecektir?
Hangi şartlarda insanlık tarihi ulus tarihlerinin yerine geçirilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnsanlık tarihi

İnsanlık tarihinin
genel Okumak,
sorgulamak,
yapısı
hakkındaki tartışmak ve merak etmek
düşünceleri
kavramak
oluşmaktadır.

İnsanlık tarihi

İnsan anlayışı ile
tarih Okumak,
sorgulamak,
düşüncesi arasındaki ilişki tartışmak ve merak etmek
bağlamında yeni tarihçiliğin
çerçevesini çizmek
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Anahtar Kavramlar
Tarihçilik

Bilim
Kültürleşme

Sorumluluk

Medeniyet

Zanaat

Din

Bilgelik
Değerler

Toplum

Gelecek
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Giriş
Şimdiye kadar olan tarih anlayışlarında, güç ve onun somutlaşmış hali olan savaş
ve hakimiyet yüceltilerek anlatılmıştır. Devletler tarihin baş rolünü oynadıklarından,
oynadıkları oyunun konusu da genellikle savaş olmuştur. Bu anlayışla yazılan insanlık
tarihleri, ahlâk değerlerini değil, siyasi değerleri sergilemişlerdir. Dinler tarihlerinde de benzer
bir durum söz konusu olmuştur. Dinlerin ilkece insana verdikleri değerler, oluşan siyasi
değerler ve kurumlar aracılığıyla çarpıtılmışlardır. İnsanlığın sorunları, insanlık anlayışıyla
çözülebileceğine göre yeni insan anlayışının yeni bir tarih anlayışına oturtulması
gerekmektedir. Yeni tarih anlayışı nasıl olmalıdır? sorusunu cevaplandırmak için çok
çeşitli denenmelerde bulunmak gerekir.
14.1.Yeni Tarih Düşüncesi
20.yüzyıldaki bilimsel, iktisadi ve siyasi gelişmeler, bütün değer sistemlerinin,
kurumların, ilkelerin, geleneklerin eleştiriden geçirilmesini gerektirmektedir. Başka bir
deyişle modern evren tasavvurunun tüm değer ve kurumlarını eleştirecek zihinsel süreçler
oluşmalıdır. Tarihsel bir gerçeklik olarak dünyanın bütününü yönlendiren küreselliğin
yarattığı sorunlar ile insanlığı taşıyacağı hedefler göz önüne alınarak sorgulanmalıdır.
Felsefi sorgulama gereği, küreselleşmeyi meydana getiren modernliğin dayandığı değerler ve
kurumlar öncelikle incelenmelidir. Eleştirel düşünce, eksik ve yanlışları işaret ederken aynı
zamanda sorunların giderilmesinde kullanılacak düşünceleri üretmektir. Bu bağlamda,
küresel dönemde tarih düşüncesinin yeniden yapılanması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Tarih Düşüncesi temel alanları olan köken, tarihçilik, tarih felsefesi ve tarih metafiziği
açılarından yeniden yorumlanmalıdır. Aşağıda sadece köken ve tarihçilik üzerinde
durulmaktadır.

14.1.1.Köken
Köken, insanlığın nasıl ortaya çıktığı ve insan olarak ne türden niteliklerimizin
olduğu sorunuyla ilgilidir. İnsanın kökeni Tanrı tarafından yaratma ve evrim olmak
üzere iki tür köken açıklaması bulunmaktadır. Her iki açıklama şekli de çok farklı
nitelemeler ileri sürmüş olsalar da herhangi birinin diğerini yanlışlayıp ortadan kaldırması
mümkün gözükmemektedir. Ancak insan olma durumunu her iki taraf da kabul
etmektedir. İnsan olmak bilinçli bir varlık olarak eylemlerini yapmak, böylelikle kültürel
yapıyı kurarak varoluşunu sürdürmektir. Tarih düşüncesi açısından temel sorun bu
aşamadan sonra başlamaktadır. Buradaki temel sorun insan olmanın esasını teşkil eden
akıl yanında hangi ilkelerle kendisini ifade etmesi gerektiğidir.
Tarih düşüncesi, başından beri, insanın tarihin baş oyuncusu olduğunu doğrudan ya
da dolaylı olarak varsaymıştır. Bütün tarih insanın kendi başına gerçekleştirdiği çok uzun
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bir süreç olarak gözükmektedir. Tarih düşüncesi her topluluk ve toplum tarafından kendileri
için üretildiğinden, topluluk ve toplumlar insan olma durumunu da kendileri için
benimsemişler; diğer topluluk ve toplumları insanımsı yaratıklar olarak görmüşlerdir. Bu
yaklaşım tarzı tarih düşüncesindeki en sorunlu noktadır. Bu sorundan kurtulabilmenin
yolu şu soruyu felsefi bir temelde cevaplamayı gerektirmektedir: İnsan olmak açısından
insanın değeri nedir? Bu soru her zaman ait olduğumuz değerler ve kurumlar açısından
cevaplandırılmıştır ve cevaplandırılmaya devam edilmektedir. Verilen cevapların tamamına
yakını ayrımcılık temeline dayandırılmıştır. Toplumsal önyargılarla da beslenerek hem
bireyler arasında hem de toplumlar arasında başkalarını küçümseyici tavırlar her dönemde
ve her toplumda baskın bir karakter olmuştur. Sorunun cevabı biyolojik temelde
verildiğinde, deri renklerini, kafatası biçimlerini önemseyenler bir kenara bırakılırsa, genel
geçer bir sonuç elde edilmekte ve aşağılayıcı tavırlar en aza inmiş olmaktadır.
Kültürel bir varlık olarak insan kavramını ayırım yapmadan kullanmak ancak ahlakla
mümkün olmaktadır. Çünkü ahlak, insanın, nereli olduğuyla, zenginlik ya da fakirliğiyle,
benimsediği inancıyla, hangi dili konuştuğuyla, hangi siyasi görüşü desteklediğiyle, hangi
devletin vatandaşı olduğuyla ilgilenmez. Ahlak, insanın birey olarak taşıdığı niteliklerine
göre değil, kültürel bir varlık olarak sahip olduğu niteliklerle birlikte insan olmasını esas
almaktadır. Ahlak, bütün insanların sahip oldukları nitelikler ne olursa olsun birbirleriyle
ilişkilerinde eşit olduğunu kabul etmektedir. Ahlaktaki bir başka özellik, bireyler olarak
başkalarına karşı sorumluluğumuzun olduğunu bildirmesidir. İnsan olmak, başka insanların
varlığına bağlıysa ve insan olmamın sürekliliği toplu halde yaşamakla mümkünse,
başkalarıyla ilişkilerde sorumluluk temel değer olmaktadır. İnsan olmanın ne demek olduğu,
kendilik bilinciyle ortaya çıkmaktadır. Kendilik bilincinin ilk ayağı tarihsel olarak insan
olmanın ne demek olduğunu içerirken, ikinci ayak, insanın şimdisindeki sorunlarıyla
uğraşmak ve geleceğini en iyi şekilde kurmak amacına yöneliktir. Şimdi ve geleceğe ilişkin
bilinçli eylem sorumluluk temelinde anlam kazanmaktadır.

14.1.2.Tarihçilik
Tarihçilik, kökende benimsenen ilkeye uygun olarak biçimlenmelidir. İnsan olmak
açısından insanın değeri nedir? sorusu ile bu sorunun ahlak temelli açıklaması tarih
düşüncesinin ilkeleri arasına konduğunda yapı önemli ölçüde değişecektir. Tarihçilik,
toplumların, üstünlüklerini, kötülüklerini, savaşçılıklarını, zenginliklerini yarıştırma sahası
olmaktan çıkıp, insan olmayı gerçekleştiren unsurların nasıl üretildikleri, geliştirildikleri,
yayıldıkları gibi konuları araştırmalıdır.
Tarih düşüncesinde ahlak temelli değerler yer aldığında İnsanlık Tarihi’nin içeriği
aşağıdaki gibi oluşabilir:
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Giriş : insanlık tarihinin ne tür ilkeler üzerine oturtulduğu ve tarihsel süreçlerin
nasıl gerçekleştiğine ilişkin tartışmaları içerir.
1- Kültürleşme: Şu başlıklar altında incelenir: 1.1- Evren ile dünyanın oluş süreci
kısaca verilir. 1.2- İnsanın yaratılışı ya da ortaya çıkışıyla sahip olduğu nitelikler tanıtılır.
1.3- Aklın kültürü nasıl ürettiği ve kültürel yapının nasıl oluştuğu, temel değer ile kurumların
nasıl geliştikleri ve görevlerinin neler olduğu başlıklar halinde açıklanmalıdır. 1.4- İnsan
olmayı gerçekleştiren temel kurum olan ailenin yapısı konu edinilir. Yine insan olmanın
en önemli şartlarından biri olan ahlakın ailede nasıl oluştuğu tartışılır. Aile fertlerinin
birbirleriyle ilişkisini belirleyen kurallar, ahlâk ilkelerini ortaya çıkarmıştır. Hırsızlık,
cinayet, zina, gibi kurallar başlangıçta aile içi ilkelerdir. Burada en önemli değer ve ahlâkın
da en önemli ilkelerinden
birini oluşturan unsur sorumluluktur. Bir başkasının
sorumluluğunu
yüklenme yine en iyi şekilde aile üyeleri arası ilişkide kendini
göstermektedir. Sorumluluk bilincinin aile dışında başka insanlara karşı gösterilmeye
başlanması, ahlâkın toplumsal düzenin oluşmasında belirleyici olmasına işaret eder. İnsanın
en önemli sorunu olan kötülüğün nedenleri ve ilk örnekleri üzerinde durulmalıdır. 1.5Kabile, tarihsel sürecin en önemli aşamalarından biridir. Kabile tipi topluluklarda,
topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte hareket etme ve elde edilen ürünleri
paylaşma, sorumluluğun kendini en iyi gösterdiği dönem olarak görülebilir.
Mülkiyetsizliğin yaşandığı bu dönemde insanların birbirlerine haksızlık edebilecekleri
imkanları çok azdır. Haksızlıkların ortaya çıktığı durumlarda, kendi değerlerine göre
yargılayarak adaleti
yerine
getirme durumu
söz
konusudur.
Kabileler arası
federasyonlarda, her kabilenin birbirlerine eş değerde görülmesi, Kant’ın Ebedi Barış’ta
sergilediği görüşlere denk gelmektedir. Herkes, nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşamış
ve hangi kurallara uyması gerekiyorsa onlara uymuştur.
2- Medeniyetleşme: İlk devrim olan tarımın başlamasına bağlı olarak gelişen
şehirleşme, tapınak, yazı, astronomi gibi alanlar incelenir. Devletin ortaya çıkış şartları ile
özellikleri üzerinde durulur. Zanaatlar, iktisat, siyaset, din, bilim, sanat, ahlak, dil, düşünce
gibi yapıları süreçleriyle birlikte araştırılır ve sahip oldukları temel ilkeler belirlenir.
Tarıma Geçiş: Tarıma geçiş süreci ve yarattığı yenilikler araştırılır. Yeni
beslenme türünün göçebeliği bıraktırmış yerleşik hayatı başlatmıştır. Düzenli emek
harcanarak beslenme ürünlerinin sürekliliği sağlanmıştır.
Zanaatlar: yerleşik hayatın gerektirdiği araç
sağladıklarından en önde gelen unsurlar arasındadırlar.

ve

gereçlerin

üretimini

Dinler: Yerleşik hayat, doğal dini merkezleri de değiştirmiş, yerleşim yerinin
merkezine tapınak yaparak kutsal mekanı kültürel bir unsur haline getirmişlerdir.
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İnsanlık anlayışı, ilkece, ahlâki içerikleri olan bir kavramdır. Bu fikrin dinler
tarafından nasıl geliştirildiği, olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte ortaya konur. Dinlerin
ortaya koyduğu evren tasavvuru, insanın psişik ihtiyaçları gözönünde bulundurularak,
yeniden yapılandırılır. Yine dinlerin en önemli değerlerinden biri olan, ilahi adalet fikrinin,
insanların ilkeli yaşamaları ve bu dünyadaki adaletsizlikleri çözmek açısından ne türden
katkı sağlayacakları araştırılır.
Devletler, Güvenlik sorunları teşkilatlanma ve devletleşmenin gerçekleştirmesine
neden olmuştur. Devletleşme, ahlâk temelli kuralların, hukuk sistemine dönüştürmüştür.
Hukuk, bu aşamada, yönetim şartlarını, vergi usullerini ve ceza usullerinden oluşmuştur.
Temel kaygı, topluğun huzur içinde yaşamasını sağlamaktır.
Bilgelikler Konfüçyus, Budda, Zerdüşt, Yedi Bilgeler, Sokrates gibi bilgelerin,
ortaya koydukları, düşüncelerde, insanlığın, önemli kaygıları belirlenir. Bilgeliğin insanlık
için ne anlama geldiği, ne türden etkilerde bulunduğu, kültürlerdeki izleri takip edilerek
sergilenir. Bilgeliklerde, temel düşünce formu ahlâk olduğundan, ahlâkla toplumsal yapı
arasındaki ilişkiler ortaya konur. Her kültür ya da toplum, kendi bilgesine sahip olduğundan,
diğer toplumlarla yapılan karşılaştırmalarda,
eziklik duymayacaktır. Tarihsel sürecin
olumlu yorumlarından biri bilgelikler üzerinden yapılabilmektedir.
Düşünceler: Her toplumun ürettiği düşüncelerin yapısı konu edinmelidir. Düşünceler
hangi değerlerden türetilmiş ve hangi sorunları çözmek için kullanılmış oldukları
incelenmelidir. Düşünce üretiminin en gelişmişi kabul edilen felsefenin, toplumsal
sorunların çözümünde ne türden katkılar sağladığı ve ne türden sorunlar yarattığı üzerinde
durulmalıdır. Yine felsefenin temel dallarından biri olan ahlâk, temel sorun olarak geniş
boyutlarda irdelenmelidir. Siyasi düşünceler, adalet temelli yapılanmayı esas almalıdır.
Bilim ve Teknoloji: Günümüz açısından insanlığa hem çok büyük faydaları hem de
çok büyük zararları olmaktadır. İnsanlığın geleceğini kurmada, birinci dereceden rol
alırken, aynı ölçüde de insanlığı yok etme gücünü de yaratmıştır. İnsanlığın son iki yüz
yılında, temel belirleyici unsurlar olarak görev almışlardır. Bilim ve teknolojinin
sonuçlarının kötüye kullanılma şartları, tarih araştırmalarında önemli bir yer tutmalıdır.
İktisat: Toplumların temel kurumu olarak iktisadın, insanlığa büyük zorluklar
yaşatmayacak şekilde yapılanması sağlanmalıdır. Bu işi için tarihsel malzemelerin iyi bir
şekilde derlenmesi gerekir.

266

Değerler: Her toplumun sahip olduğu değerleriyle, gelenekleri, kurumları,
düşünceleri arasındaki ilişkiler incelenir. Böylelikle, kültürel düzenin yapısı ortaya çıkar.
Kültürlerdeki değerlerin, ortak özellikleri, dünya tarihinin merkezi konularından biri olur.
3- Toplumlar:
Tarihin malzemesini veren ve onun işleyişini sağlayan
toplumlardır. Dolayısıyla toplumlar insanlık tarihini oluşturan ve sürekliliğini sağlayan
oyunculardır. İnsanlık tarihi çerçevesinde, toplum olma şartları, değer ve kurumlara
katkıları, ihtiyaçlarını giderme yolları, sorunlarını çözme tarzları, birleriyle ortaklıkları ile
farklılıkları, hangi tür ilişkiler içinde oldukları, her toplumun kimliğini oluşturan unsurlar
araştırılır. Toplumların birbirlerine hakim olma istekleri sorgulanır ve bu isteğin
gerekçeleri tartışılır. Toplum tarihleri insanlık tarihi içine alınamayacağından her toplumun
tarihi insanlık tarihi ilkeleri çerçevesinde yazılmalıdır.
4- Küresel Dünya: Sanayi devrimiyle başlayıp dijital dönemle devam eden süreçte
gerçekleşen değer ve kurumların neler oldukları ve tarihsel süreci nasıl etkiledikleri
incelenir. İnsanın yeni dönemde ürettikleriyle sorunlarını çözüp çözemediği sorgulanır.
Yaşam standartlarının ortak paydalarda olup olmadığı, adaletin ne kadar tecelli ettiği,
yoksulluk sorunları, çevre sorunları gibi konular merkezde yer almaktadır. Ayrıca, temel
değer ve kurumlardaki dönüşümlerin sonuçlarının neler olacağı yorumlanır.
5- Geleceğin Tarihi: Tarih bir süreç olduğuna göre, yakın, orta ve uzat vadelerde
insanlığın geleceği nasıl şekilleneceği insanlık tarihinin temel konuları arasında olmalıdır.
Şimdideki veriler geleceğin nasıl şekilleneceği hakkında önemli ipuçları verdiğinden
gelecekte olabilecekleri tahmin edip onları yorumlamak mümkündür. Ayrıca kendilik
bilinci gelecek boyutunu içerdiğinden gelecek hakkında düşünce üretmek kaçınılmazdır.
İnsanlık tarihi taslağında amaçlanan şey, inanlık tarihini, insan olmayı gerçekleştiren
değer ve kurumlar temelinde oluşturmaktır. Temel değerler ile kurumların hareket noktalarını
oluşturduğu insanlık tarihi haritasını çizmek mümkündür. İnsanlık tarihi, adalet, hukuk,
doğruluk, eşitlik, yardım, zorbalık, zenginlik, güzellik, bölüşme, ortaklık, üretim, inanç,
sorun çözme becerisi, düşmanlıklar, birlikte yaşamayı iyileştirip güzelleştiren değerlerle,
yaşamayı çekilmez hale getiren davranışların tarihleri olarak yazıldığında insan anlayışı
büyük ölçüde değişecek ve çok daha olumlu bir resim ortaya çıkacaktır. Öte yandan yeni
insanlık tarihi, insanların kültür ve toplum olarak bölünmelerinin onlara üstün bir kimlik
vermediğini göstereceğinden modern dünya tarihi anlayışının yarattığı sorunları ortadan
kaldıracaktır. Toplumların iktisadi, siyasi ve askeri üstünlüklerinin geçici oldukları, on yıllar
içinde üstünlüklerin bir başka topluma geçtiği gerçeğiyle karşılaşacak insanların, şimdilik
geçerli olan bur durumdan genel geçer bir yorum yapmalarının önü kesilecektir.
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Uygulamalar
Aşağıda belirtilen uygulama sorularını, bölümde anlatılanlar çerçevesinde yanıtlamaya
çalışınız
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Uygulama Soruları

Yeni insanlık tarihi hangi temeller üzerine oturtulmalı ki sömürgecilik sorun
olarak görülmeye başlansın?
İnsanlık tarihi kimlik açısından ne türden katkılar sağlayabilir?
Yeni insanlık tarihinde toplumlar hangi ilkeler üzerinden anlatılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütün kültürleri kucaklamak ve yazılan insanlık tarihinde onların her birine yer vermek
elbette imkansızdır. İnsanlık tarihini oluşturan değer ve kurumların temellendirilmeleri farklı
toplum ve medeniyetlerden alınan malzemeyle yapılmalıdır. Baştan kabul edilen ilkeler,
seçilen başlıklar ile sergilenen tavır, açıklama gücü ve kuşatıcılığı yüksek bir insanlık tarihi
ortaya çıkarabilir. En azından bir medeniyete ait yani Avrupa merkezli dünya tarihinin
çarpıklıklarından kurtulma yolu açılır. Söz konusu tarih anlayışı ilkeler, değerler, düşünceler
ve inançlara yer vereceğinden felsefi bir yapı ortaya çıkacaktır. Kurumlar üzerinden
malzemeler derleyeceğinden, bilinen tarih yazıcılığı geliştirilmiş ve nesnel zemine oturmuş
olacaktır.

270

Bölüm Soruları
Çoktan Seçmeli Sorular
1- Bir sorunla ilgili düşünceler üretmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

abcde-

Sorumluluk
Özgürlük
Haksızlık duygusu
Adalet
Eşitlik

2- Aşağıdaki terimlerden hangisi insanlık tarihini yazmada belirleyici olmalıdır?

abcde-

Belgeler
Değerler
Gözlemler
İdeolojiler
Toplumsal kimlikler

3- Yeni tarih anlayışının amacı ne olmalıdır?

abcde-

Yeni bir hiyerarşi yapmak
Dünya devleti kurmak
İnsanlık sorunlarına çözüm üretmek
Şimdiki kurumların hepsini ortadan kaldırmak
İnsanlığın geleceğini planlamak

4- İnsanların eşitliğinin kabulü için aşağıdakilerden hangisi öne çıkarılmalıdır?

abcde-

İnançlar
Toplumlar
Devletler
İnsanlık
Meslekler

5- İnsanlar arasındaki sorunları en aza indirmek için aşağıdakilerden hangisi öncelikli
olmalıdır?
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abcde-

Eğitimin iyileştirilmesi
İnsan anlayışının değiştirilmesi
İnançların iyileştirilmesi
Hukukun iyileştirilmesi
İktisadi şartların iyileştirilmesi

6- Kişiler ve toplumlar arası eşitsizlikleri ve çatışmaları en aza indirmek için hangi ilke daha fazla
işe yarar?

abcde-

Kimlikler ortadan kaldırılmalı
İnsan olmak açısından insana verilen değer
Zenginlikler bölüştürülmeli
Vergi sistemleri kaldırılmalı
Devletler eşit kabul edilmeliler

7- İnsanlar arası eşitliğin en rahat temellendirilebilmesini sağlayan değer sistemi aşağıdakilerden
Hangisidir?

abcde-

Siyaset
İktisat
Ahlak
Din
Hukuk

8- İnsanlık tarihi taslağında başlangıçta hangi kavram açıklanmaktadır?

abcde-

Kültürleşme
Siyaset
Kabile
İnanç
İktisat

9- İnsanlık tarihi taslağında tarım ve yerleşik hayata geçiş hangi kavram altında incelenmektedir?

abcde-

Şehirleşme
Tapınakların yapımı
Sanayileşme
Medeniyetleşme
Çağdaşlaşma
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10- Devletler hangi gerekçelerle ortaya çıkmıştır?

abcde-

Güç gösterisi
Görkem
İnanç
Ordu
Güvenlik

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e, 6)b, 7)c, 8)a, 9)d, 10)e.
Açık Uçlu Sorular
6- Düşüce üretiminde yeni sorunların etkisi nedir?
7- İnsanlık tarihi düşüncesi ne türden bir ufuk oluşturmaktadır?
8- İnsanlık tarihi anlayışı hangi sorunlarla yakından ilgilidir?
9- İnsanlık tarihinin ana bölümleri neler olmalıdır?
10- Geleceğin tarihinin yazılmasının şartları nelerdir?
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