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Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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TARiHsEL BiR özNE oLARAK iNsaN

Must:ıfa GÜNAY'

Giriş: Ozne, özne olarak insan

Özııe kiıvraııı clüşünce tıırihiııc]e filozcıfl ar tar;ıfıııclan fark]ı anlanı]arda

kull;ınılmış ve önenıli tartışü]ıaların tla kayııağıııı oluştuınruştur. Özıre
kavıaıııınııı Aı,istoteles'te ve claha sonra Ort;ıçağcla töz aı,ılanırııda

kullırnıIclığıııı göIüIüz. Anc.]k 17. vüzvılclaıı itibarcıı bugüııkü ırnlırıııd;ı
kullaı,ıılmaya başlanınış; 1ısikcılcıji vc L-ıilgi kuraını açısıııclaıı "L)cn" .]n].in]ıı]ı

k;rzanııTıştır: Kcnclisini l-ıen<ılmayanın, nc.sııcnin karşısınıla bulırn, n..snel,ı

karşrsına koyan va cla karşısıııa ktıııcluğu, kcndini karşısıntla [-ıulcluğu

ııesneYe Lıilnıe ve eyleme amacıvla vöııeleıı birey,L Felsefe saizlüğünde ifade

eclildiği şckliylc, öznr. kavr;ınıı öııccliklı_. ı_.pisteınolo jik bir içcrikic kullanıl
nraya ve aıılaşılıııaya başlaı-ıııııştır- Aıııa birr-ızclan gijrüleceği üzere, felsefe

tariiıi içinde ve.]ynt zami]ndi] uvgarlık tırrihiniıı fark]ı clönemlerjııde özııt
kavraıırnın ;ınl;ınrıııc]a ve yoruınlaıııııasıııd;,ı dcğişırıclcr ort;ıVa çıkırıaktır
tlır. Özne kavramı nıoclerıı felsefecle belirginlik kazanan iıısanı ve ins.ınııı
vapıp etmelerini açıklaıı;ıktiı işJcvsel biı k;ıvriıın tılnı;ıkl:ı birlikte, insan.ı

yöneIik soruların clah;r İlkçağ fı.lscfcsiııcle ort;ıva çıktığıııı giirebiliriz. Onto-
iojik sorulırrla başlavan ve ııesııeye/ v;ırol;ıı-ıt,ı vijnclcn fclscfı_., gidcrck soru
laıı stıran varlığın/özneniıı kenclisine yöııelit. Bu necleııle, "insanın bir (jzne

olarak kqıdisinc, ajzne olmi] t,luıuıııuııa,vöııclııcsi, özncyc dönaişmesiı]iır

koşullarını a]-aştırnıasü, feJsefe tarihincle, (ı]un vaIolana yöı]eliıııinit-] iıli,tştı-

rılııasıııcliııı soııraı.a rastlaın;ıktadır,"]

Yı!] 1)(jç. l)| \lu.t.ıl.r(]un.]Y.(,rltl]u.]L.ni\(,l-ii.sr l grtilr] lJki]lt..i ](,,elı,(,]l]l]lr
}]aitirııü,\ı].ı|]üLllr] l).]||

li,a.]:\k.lısı]. /1,1!,i, ]1,IrJi,Jl!ü)rIll"]]. lrtn]lL.ıı]] ]ll(r].'ıPl!ıt.]l.f\r. l(](]l,s lll
lü.|t,. , ı,,,ı .l K ,\l ... l.,
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"Iıısan ııetlir?" sotusu]lutı çeşitli açılarclan eie alıııınası ınüııkün
o]nıakla biı,likte, insaıı ]ıakkınclaki temeI sorularılan biri, ins;ıııın Lıir

özünün/doğasünııı bulunup buluıııııadığıclır. Bu nedeııle iııs.ıııııı
drığasınclaıı ıııı yııkstı tııuıı tarihindeıı/ tarilısclliğincleıı nıi söz ec]ilnıesiııin

daha uvgun olacağl, insaı-ı felscfcsinin öncmli bir tartışııa krıııusu i,ılnraya

dcvaın ctnrektcdir. insaııl her şevin ijlçüsü Ol.]Iak göIen Sofistlcrden bu

yana, in5anın ııeliğiııe/ drığasına ve iıısanrn diğer insan larla/ özııelerle iliş-
kilerine yönelen felscfi ılüşüııcc tarihinde, insana Vönelik çeşitli düşüncc

gclencklcriııiıı ve eğiliınleriniıı iıJuştuğu da yadsrnanıaz. Buııliır arasınc]a

etkiJeri ve yavgınlıklaIı güı]ümüzde tlc sürcgiclen iki aıılayış dikkati çeker:

Özci.l]tik ve tarihse]cilik. Özcrllllk, iıısana ilişkin olarıık, değişmeyen L-ıir

özü n/ cloğırııııı bulunduğunu farklı şekillerde c]e o]sa ifade edelkeıı, taı,ih-

selcilik ise, (özellikle Victı, Marx, Dilthev ve Cassct gibi filozoflarda) insa-

nıı,ı sabit, CieğiŞmez Ve tarih-üStü bil ajzünüü-ı bulu ıımiıdlğıııı ileri süren l-ıir

vakl;ışıındır.

ozne kavıamınrn Tarihsel seıüveni

Yeniçağııı başlangıcına kadar dcığanın olduğu gibi, tarihjıı özııesi de

Taıırı olarak tasaIlaı]nrıştıI. Hıristiyanlığın tarilı teoltıjisi bunun ifadesiclir.

Tarihi, insanın c]üşnıüş/günahkAr bir varlık t,ı]ııa tluruınuııdaıı çrkar;ık ebe-

cli kurtuluşa git{eıı bir süreç ıılarak kavrav;ııı HıristJyanlık, dünyevileşııre

süreciııdeki laik avc]ınlannıiıcı tarih anlayışlarına cla esin kavnağt oluştu

rur. Bu nedenle ()zeIlikle 19. vüzvıltla belirginleşcıı tıııilı bilincinin, Oı,taçağ

fc]sefesiııiıı başlırngıçlarıncla gizil olartrk içerildiğini saiylen]ek nıünlküı-ı

c]ür. İns.ıııııı günahkdrlığıııdaıı (buratla insaıı cloğasının kötü/oluıısuz
nitelik]erle düşünülnresi söz koııusu) kurtuluşa doğru ilerleveıı taıilısel
sülcciı-ı clcği Taıırrdır. Bu aıılayışııı Taıırıııın "ıııutlak ijzııe" iıltluğu clüşüıı

ctsiı,ıı. ı-lavanclığıııı sijy]el,ebi]iriz, Öv]e ki insaııi-özııcnin dı, bc]irlevicisi,
'l'aıırısal-tjzııe iıIıııuştur. Taıırısa]-ijzııe düşürlccsiı-ıiı-1 oluşunıuncla, iıısınııı
varol.ıııa vijııclik soruların;ı y;ınrt araınacliı karşıliıştığı güçlükIerin rol tıv-

niıclığını söylcııek münlkünc]ür, "Vtrrcılanl belirginleştirınevi, varıılanl,adı
henüz koııulırıarr,ıak]a birlikte ister istenıez- nesne kılıııavı anıaçlayaıı ilk
yilııeiinıleı, gicierek başka türden, ijzellikle clilclc suııulaıı yapıJarla cla l-ıes-
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lenerek, da}ra üst, hatta en üst düzeycle varo]ma edimini gerçekleştiren tek

varlığa her bakınıdan kendiııde ve kenclisi lçiıı aracılığıvla kuşataıı "mutJak

varlık" ve taııı cla on;ı karşılık gelnrek a]zere "mutIak aizne" kavram]arı oluş-

muştur. Ortaçağdaki zorunlu/ n,ıu tlak varlık ile Jıer şevi bileıı, her şeye gücü
yeten vaIlık/özne kavravışlarrnı böyle anlamak gerekmekteclir."l

Özııc kavrıınrı \,e ploblen-ıi, Descartes'l;,ı [ıirlikte modern fclscfeniıı ve

moderıı zamaıı]arın tcıncl [-ıir k;ıvraııı r,e uıısuru ol;rgeln,ıiştiL Daha önce-

sinde ise insaııi-özne dcğil, Tanrıs;ıl-özne söz konusuclur. Bu noktada Des-

cartes'ıı,ı doğru/kesin bilgiye sarsılnıaz bir tenıel irrayışında ortaya koydu-

ğu cııgihı kavran,ıı, başka clevişlc "düşünen ben" (bilen ilzııe), iıısanııı dünya

karşısıncia valııızcıı kenc]i akılsal oianak]arına clavaııatak varcıluşunu ger-

çc.klr.ştirıne yöl]ünde en etkili adlm i,ılmuştur. Desca.tes ve Bacoıı'da kar-

şllaştığlmıZ özııc, cloğavı lıilgive davanan gücüVlc dcı]etim a]trnır almaya,

cıııu nesneleştirnıcl,tı Vöı,ıcJcn bir özııedir. Yeniçağııı başlangıcıncl;ı belirgiıı-
leşeıı bu özııt ;rnlıryışrnrn, Riinesans'tiıı1 itibarcıı oluşınası si]z konusudur.
"Renaissıınce'ta insan öznelcşirken, doğa cla nesneleşnıiştir. Ortaçağclaki

çckiııik iıısırn iiznesilliıl yeline, mutlak ijznevc gijre konumlanan ijznenin

yerine llena issiıııcc't.i başat iı-ısan özncsi gcçmiştir. Nc.snc kılınan clünytı

ya, rloğaya karşılık, iıısıınııı iizııe kılıııınası, stın tlerece öneııIi lıir kırılm;ı

noktasıdır. Buııilaıı l-ıiiyle, hiçl-ıir şel,eskisJ gibı ohn.ıl acıltır. hıs.ııı kendini,

ijzellikle biIen vönünai içclmck üzcrc üstclik bir eylcm özııcsi olarak ycııi
den kurarken, dcığavı da ciönüştürme isttnıleri eşliğinde nesne yapma ça-
bırsınır girmtktcılir."r

Descaftcs vc Kant'ta ajzı]e/insan, cpistcıııolojik vc ctik bağlamcla dü

şünüiür. Bllıneııin ve e1,1enıenin öznesi, akla clay;rnır. Empirist felsefelerin

özııe anlayışı cla, cleneve ve garzlenıe yer veınıekle biıIikte, Yeııiçağ felsefe-

siııde öznc ıınl;rvışlarıncla, bilgisel ve ah]aki tcıııc.llcnciirnıeler öıı plaııdadır.
Öznenin öteki iiznelerle ve c]iiııv.r ile (gerçeklikle) ilişkisi, akıl ve duyusaL

deııeyiııe tlavııntlırılclığı içiıı, ttıplunısal ve tiırijıse] ktışuJl;ır söz kr,ıııusu

cdilmez. Desciırtes, Lcıcke ve Kant gibi fi]r,ızoflarııı epistemcılojik iizııesi,

f Çotuksi]kcn,2002, s. ]32

,l Çotuksökt n, 2(]02, s, 133
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tarih clışı, zanıaıı,dışı bir özııec]ir. lıısiıııı trıplumsal vc siyasal boyutl;ırıyla

ele al;ııı Hcıblıes ve Rousseau gibi filozoflırrda c]a, iı,ısaıı ttılılunısal bir var

]ık cı]arak düŞünüISe de, SöZ konuSu iı,ısaıılı ı/ özııeıı iıı (leğişmez bir (İoği]S1

buluııcluğuııa vurgu y;ıpıJ;ır;ık, tari],ısellik düşüü-ıcesindcı-ı uzırk kalındığı
saptaııabilir.

Hobbts ve llousseau iıısaıı cirığası koııusuııda, birl-ıiıiııe kıırşıt clüşün-

celeri savuııaıı fi]ozoflar olıırak karşıııııza çıkar. Htıbbes, insan]a, insıııııı
tloğası ilc ilgili dtiştlnceleriııi claha çok sivaset vc clcvlı,t anlirvışı içincle ifa-

de etnliştir. Yeııi gelişeı-ı liber;ıliznıiıı vt o clöncnıe irzgü ııutlakiyetçiliğiır
önc.ınli kavriııılaırı olan bireyiıı gür,eııliği ve toplun] sözleşınesi üzeıine
gijrüşleri ve viıPıtlarlyla tanınan I [ob[)cs'uıı bir clüşünür olarak kazanilığı
üı]üı-ı tcnrcliı]de, clal,ıa çtık iıısanın keııdibenini vc çıkarlarını önr]e tuttuğu-

nu savunalak iıısaıı felsefcsinc yaphğı katkılar bulunur. A]ılak görüşıi Jçr-

sıııdaıı genellikle yararcılığııı bir (iıcüsü savılaıı I]o[ı[ıcs, alı]ak kurallarıııa
L-ıtıyun eğnıeyi, "barışçıl, topluıısal vc rııhat bir yaşaııı"ııı ııracı t,ıl;ırak taı,ıı;ı-

ırıeıı clin dışı bir tenıelr. ()turtul. Aırıa cioğa y;rsalarıııııı Taıırıııın buyrukları
cılcluğunu belirtir. Hobl,ıes'a göre, doğal ,_luruıı-ıda iıısanın dııvranışlarıııı
istek ve korku beliıler. Bu yüzclcıı clc öteki insaıılarla sürekli L-ıir ç;rtışnıa

içiı,ıc girer. Hoıııı lıııuıiııi /ıı,;ıııs (iıısan insaııııı kurdudur.) ilkesiııin geçerli

olduğu bu duruırıtlaıı iıısaııı kuıtaran şcv kcncli aklıclır, Hobbes'a giire, 'İn

sanları barışa vöııelten duygular şunIartlır: iilünı kıırkusu, rırlıat bir ],ıayat

için gerekli şı.vlcri tlclc ctıııck iırzusu ve çalışarak r,ıııli-ırı e]rle ctnıc, unıuclu,

Akıl, iıısanJarın üzeriııtle aıılaşabilcccklı.ri uvguıı biırış şi]rt]arını g(jsteliL

Bu şaItlaı,a Doğıı Yıısıılıırı cltı cleııilir."'

HrıbLıes, iıısaııııı cliığasıııııı iizüı](ic to}]luı-ns.ül cılcluğu şeklinclc,ki klasik
göIüştğr (airırcğiıı Aristote]cs'te oIcluğu gibi) rıIclukça uzakhr. Hobbes'uıı
insaıı cltığıısına iJişkiıı akıl yüIütnıcsinl] sLrı]u.u şLıduI: İn.ıııl.ıı,güç ı,lrlı_,

ctı],]L. vc bunu aItlIııı"] konusuı](]a lıirLıirle.riylt, sürekli l-ıiı çahşııtı içi:ıde Lıu-

Iuııurlıır. Bu Lıakııııt]aıı, iııs;,ıııııı cı,lcırıl,_.riııi yöıı]eı-ıcliren en tenıel eğiliü-ı1,

ölüın ktırkusu vc kcndini koruır,ıa isttğiclir, Her insan gücü]]ü arttıIITıiı itnıa-

cıyla biışk;ılarının gücüt-rü engellenıe ve oltadan k;ıldrrmav;ı Vöne]ik doğal

FEL5EFE 5oYLEşiLERiVl Vl l

5 Thom.rs |]obbcs, L.i,ıllılı,j,Ç(,\:Seırlih Linı, istınl.ııl YaPü KlediYnvlİlJül, ]993,§.9a,
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bir eğiliın taşıı:lığıııdan, Hobbes'uıı betimlecliği clünvada insan sürekli bir

tchdit a]tlndadır. Bu cınun süı,ek]i biI ö]üm korkuSu içiıı,-le olması ,-leııektir.

Avrıca kı,nclisi de tli,ığı-ısı gereği güç aramak durumuırcliı olan insanın, [-ıu

duruııda en tcırıc] isteği kenclini kcırunır-ı isteğidiı. Bu istek, vartıluşsal bir
niteJik taşır. Çünkü bütün diğer istekleı iıı gerçekleşnıesi, iıısı-ıııııı varlığlnın
krırunuşunu gercktiril. o haIde Hobbes'un dtığa cluruıııu, herkesiıı kendiııi
korunıiı vc tutkrılaıınl tatnriı] etıne gücü Ve bu liücü arttırnla isteği bakı-

nııı-ı,,lan sürekli çatışı,ı-ıtı içiııclc buluııtluğu Lıjr duruııı.lur. js|ek ve korku

kavraı-ı,ı]arı, Hi,ıLıbes'uıı iıısaıı ilişkilcrini ııçıklaclığı tcnıc.l kavraııl.ır.lır. İn-

sanliiralası iIişki de güç elcle etıııecle rekabet ya cla savaş ilişkisic]ir, jnsaıı]a

rııı cn tcıncl cğiliıııi oliııı kenclini koruııa, varlığıııı sürclürnıc isteği, claima

bir clüşmanlık ilişkisine ytıl açtır. Ancak bu sürekli clüşınaıılık ilişkisiııiıı,
yine iıısaııın temc| istcği bakımııı,.laıı ortadan kaldırılnıası gerekir. Çün,
kü varlığıı-ıın sürekli tehdit ;rltınıla [-ıuIuııı,ı,ıası iıısaıı için ,:layaııı Inıiızd ır.

insan, ı,arlığııırıı t]üVcı]cc altına .1llılm.-]sllll tlJ istt,ıİuktedir. işte bu istek,

cloğa clurunıuııuıı sü,ına erııesirıi gcrektirir. Bu ise iıııc;ık "clı_.vlct"lı. ııünı-
kündür. Doğa clurumuııu sonır crdiren dc.vlct, avııı zan,ıaııc]a lıer bir iıısanı

c]a ötckiııe, karşı sıııırsız bir güç clı-lc etnıı. Viırışınc]an ;ılıkovar. LIobbcs'un

Lcııiııtlırıı'ıyla l-ıirlikte, tlev]etiıı doğ.rüstü lıir kavııağı cılnıadığı görüşü va\

gııılaşıTıaviı bırşlıınııştır. Tıı;ıluıısallıkta d()ğa]ııt] ıııiıııtığın; aıayan Hobbcs,

ınutJak nrcınarşivi saı,uns;ı ıl:ı, Lrunu tilı-ıIısal isteıı]eve cleğiJ insanların bir-
biıiııiı-ı kurılu tıltluğu, lıerkesiıı lıerkcsle sar,;rştığı, bırşlangıçtaki "ıloğal ı-lu-

ruııı";ı soıı r,crcn iıısaır tltığasıııııı yasalarıııiı daviıııdırır. Aııtropcılojik gözIe

bakıldığın,"la Hobbcs'un cloğal insaııı lıenüz insan tleğilclir; insanın ilk ilzel-
likleri bile cında ycıktur. Onuıı tltığa] tluıuııı l-ıetiııılenıesi -sr,ınraları Rr,ıusse-

au'lıun dc,ığallığı oIuml;ınıasıııııı tcrsiııt- uygarlık ijnccsini, an]a clalıa çcık,

uvgarlığııl kajkten Vıkı]dığ1 bir tluruıııu goz öl-ıüne getiIir,"

Iloussc;ıu, çağınııı iyiııserciliğivle, ilerlenıeve cluytluğu iııançlıı karşıt

lık içincle, kcncli çtığıııa kadarki tüııı tarilıi, insaııııı (ioğuştan iyi tıl;ııı do-

ğasının. giclcrck;ırt;ın biçinıde Lıozulııasıııı, kaçııııJnıaz kılaıı bir süreç oliı-
rak ııitelemiştir. Aydıııl;,ııınra di)neıııiııiıı akılcı ve nesneIci tutun]uııa kaIşı

(l t]lUa \Utl(l, i,J.lirl l.in,/,\i (-ıJi ri],r,Ji,lll, I\tnl)l.(ıl: l]tıLut \'.lYlnl.]lü, 1']L)li, , {,;
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7 Musiaf. Cün.y, Fclsı|l,Tnritıiıınc iıısııı Sıırıııı, 2. Lı.ıskı, jZİıir: iIVn Y.lyınLrrl, 2006, s. E.4

ge]işen tepki 18. vüzyılda ronlantik dcığalcı akıında anlatımtnı bulnruştur,

Bu akııııın başlıca teııısilcisi o];rn Ilousseau'nun cla icleali ı/oja/ ııısııı'clır.
Rousseau, cı clöneınin FI.tnslZ topluııuiıda egeııen O]an akllcı]ık, bilinçli

düşünnıe, keıırliııi dcnetleııe, k;ırıı,ıaşıklık, nesnclcilik gibi cleğerlere karşı

romantiznıi, sezgisel kencliliğindeııliği, özgüIlüğü, y;ılınlığı ve öznclliği sa-

Vunmuştur. Oııun bu yaklaşırnı özellikle insaıı ı,e kültür anlayışıylı-ı eğitiın

5oı uşüıı,.le ıq ıL,..-ı 8iirül n ı(,ktt,tl iı.

Rousscau'ya göre, doğa halinıle birey, özgür ve bağııısızılır. Dcığa

iıısaııı, iyi bir var]ık cılarak, özgür ve nıut]u ),.-ıratrnıştu. İııs.ının temelde,

ivi ve ahlaki bir var]ık rılması sijz ktınusudur. Onu kajtüleştiren topluluk

1,aşaıııdır. Örneğin komşuluk ilişkisi, iıısanııı kentli durumunıı başkaları-

nınkivle karşılaştıInlastna/ bu da lıasct ve kıskançJığııı, rekt-rbetin vc zen-

giııleşme hırsıııın dcığrııasrnır yol ırçmıştır. Ycızlaşmanın ikinci ac]ıııı tılaıı
mülkivct, eşitsizliği c]aha cia ileri bo\ utl.ır.i tötürnrü5tür. İns.ııılar, mülki-

yeti kr,ırunıak içiıı yasal vc siyasal bir ciüzen oluşturııuş, böylece clüııya-

ııın hiç kimsevc ait olmadığı clıığal duruıııclaıı biraz daha uzaklaşnıışlar.]ır.

Ayrıca bu yasal çerçeveııin, çıkarıldığı tarihtc, zaten nıüik sahibi o]tııılarrıı

işine Varaııası saiz konusudur. Aı,ıra Rousseau'ya göre, bu tüı bir toplunıda
yoksullal içiıı değil, mülk salıipleri içiıı de gerçck bif mut]u]uktan söz cdi
lenıtz. Çüııkü tcıpluıısal insaıı lıcr zamaıı clcryuınsuzclur, çıkarları çatışır,
birbirlcrinc düşınanlıklaı,ı ancak bir ııezaket ıııiıskesi ardıııcltı gizleııcbilir,

Dolayısıyla insaıılar arasrnrlaki cşitsizlik, ayrı bir sirıuıı olarak,:1cğil, insa-

ııııı cloğallığıııı r,c saflığıı,ıı vitirmesine yiıl açan uzun toplu msallaşıı.ı sürc-

ciııiıı pıı,l.ı.ı,,l.tr,ık 8örü lnr(,liJ ir.

Rousscau'y;ı göre, biJiıı \,e sanatlalln gclişnıesi, topluııısi-ıllık vc kül,

tür, başlangıçta "iyi" cı]an iıısanııı cloğasıııı bozrıraktadıı, Başka bir devişlc,

iıısırnın ılcığlışt;ııı ivi rılan dıığası topluıı lıaline gelııe sürcci içinde bcızuJ-

nıaktarlır. Aııııı bu bozu]ma ve yrızlaşııa da kaçııııln,ıaz bir şeyclir. Çünkü
toplunı lııılinde yaşaı-rıa, iıısanıı, cloğal yanını ve beııcilliğini clizgiıılenıesini

öğretniştir. Bu nedenle iı, doğallığıııı yitirnıcvt, vc bir kültür vıırlığı olnıa

ya Lıiışlaııııştır, İıısan bu veni konunıunu c]a artık terkecleıııez; tı tckrar clo-
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ğallığına ve beııcilliğiı,ıe tlöneııez, [Ju c,luruıııda oııuıı aııacr artrk doğallığa

tlöııınc clcğil, tcrsinc;ıııcak özgüIlük ve eşjt]ik ilkelerine tlavalı [-ıir lıukuk
tlcvlctiııi gerçcklcştirınek olııalı,-]ır, Başka bir tleyişle, insırn bcııcil cloğal

nutluluğunun ytrjııe, ercleıııli bir yaşaın tarzının ınut]uluğunu geçirnıeli-

rlir. Rousseiıu'Va göre, tarih içiııcle birevler kenıli özçıkarları için ugraş ve-

rirIerken, bütünün eseı]liğini de sağlaclıklarıııııı farkında rıinıaclıkları içiıı
kcncli açılarınclan saııki ;rldııtılmış gibiclirler. Bu clurunıu göz önünc alaı-ı

I{ousscau'nuıı, "bircycilik"le "tolılu ııculuk", ";,ıtoı-ııik ı,c kişisel ben"le
"topluııısaI tıeı,ı" (birev) arasıııc]iıki geriliı-ııi Iıafiflt,hııevc, ikisi arasıı]da bjr

bağ r,e clenge kurıılayiı çi.]lıştığını sö1,leyc,biliriz.

Vico ve Marx: Tarihset Özne Anlayışınrn Doğuşu

Dcscartcs, Baccııı ı,t K.rnt'ta göIdüğüınüz episteıııoJi,ıjik ozne anlayı-

şı/ zanıanrn gcliş.ı teknobii vc t,loğır biliınleı,inin yöııtensel alayışlarIyla

cla bağıntıIıdır. Doğayı artık teolojiniıı ıieğil ctoğa bilinıleriııiı-ı kavramlarr

altında düşünmeyt ve t]eı-ıeVscl vöntcnılelle inceleıneve vijnelen iıısan, bu

girişinıiyle t;ııırısırl özncnirı bir gölgesi olnıaktan cla uzaklaşmakta, giclcrt,k

tanrısallık düşüncesine bile, gerçekliği kayraıııa vc Vorunrlanıa koııusunda
tlayaııclığı düşüı-ıme ve algılaııa güçlerindcıı yola çıkar;rk },önelmektedir.
Aııcak epistcmolojik özııc;ınlayışı, Tanri-özne ı,l ü şü ııcesindeıı lıir kcıpuşu

sağlaınacla işJevsel tılabildivse de, ijzı]eniı-ı/iılsanın tarilıscl boyutlarıııı vc
tıizzat insanın ijznc olıni,ısıı]ın ttırihscl ktışullara clayanclığıııı, tari]-ısel i,ılclu-

ğuııu ifacle ecieıı filtıztıfların başıntla Vicıı gclir. Vico'ı-ıuı-ı, kendisinden son-

ra gclcrı birçtık tarih Vc kü]tüI fc]SCfcsi üzerincle etkiii cılciuğunu ve tnrılısrlıl

fclscfcnin bir öncüsü ıılcluğuııu sövleyebiliriz. Vico, insanı ve kültüIü, tarih

ve tiırihse] süreçler içiııcle ele alaıı biı-yaklaşınıa sııIıiptir.

1fl. yüzyıl lıaşlıırııııl;r Vico, filozofların ve biliırı ;ıdaınl;ırının Jı]!] uğIJş

alaııı olırrıık lıcp cloğal,ır 1,öııelnıiş olııalarıııı şaşkınlıkla kiırşıladığını bc

lirtir. Onun bu şaşkınlığı, Yeııiçağ felsefesinde yiııe ilk kez keııclisinin ayrı

nııııa varıp beJirginieştilcliği bir teme.l sapt;ınıadan kaynak[anınaktaclır. Vi-
co'ya gajle, fi]ozoflar vc l-ıilinı t,ıdaııları, keııdisine kac]aı,, kiasik aizne-nesne

ayrrını teınclincle insaıı vc doğıryı karşı karşıya kcıvan <ıntolcıjik tabanlı bir
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lıilgi kurııııı tlrığrultusuncla lıir cloğa felsefesi ı,e Lıir tioğa bilinri gcliştir
nıişlr.rı-li. Burada istcr rasvoniılist, istcr eıııpirist çıkış)ı tılsuıı, clcığayı bizcleıı
bağıınsız bir gcrçeklik siıVan naiı,bir reiılizııı hüküıı sürnıektecliı,: Doğa
ke,n,_ii Lıaşına bir tlüzeıı ı,e işlevişe sal,ıiptir, bu düzen ve işlel,iş, iıısan;ıklınıı
uygundur. Başka bir ılcvişlc ılc, tloğa düzcııi vc ırkıl ilüzeııi çakışıktır, bir-
Lıirine tekabü] ecler. Yeııiçağııı onkıltıjik tabanlı Lıilgi kuraıııııda, ııaiv lıir re-

;ıliznı [-ıir çeşit ıı;riv rasytıııaıliznrle bütünleşnliş rlurunıdt,ıdır. Böv]c oluııca,
doğa lıakkıııdiıki bilgimizin eıı sağlanı şekli ıııateııatiksel vo]claı,ı ifade edi-
lcl-ıilir olanıt,lır. Zatcır doğir bilinrlerinin ;ımacı ıl;ı, cınpirik vı.rilcri ırı.]teni]-

tiksel formüllerle ifade ec{ilebi]en cloğiı 1ıas.ılaıı altınc]a açık]:ıyı-ıLıilnıektir,

Örııeğin l)esctırtes içiıı, "cloğanın clcığru cliJi" matenıiıtltr1i1 1,g rll1ğnyı ııcılcıı

lcriylc bilnıck istiı"orsak, cloğiıl olgularclaki clüzcni matcınatiksel voldan c]ile

gttirınek gerekir. Vicıı, Descartes'la Lıirlikte tüıı Yeııiçağ felsefesiı,ıe v;ıvıltııı
kartczycn clcığruluk ölçütüıre kaIş1 vtııi bir cloğruluk ölçütü getirıIeye çi]-
Jışır. Vico'nun düşünceIeri vaşaclığı ciiııeıncle pek fazIa yaııkı uvaı]dıImits;ı

cla, kı.nclisiıırlcıı soııra pck çtık filozofu clkilcı-ı,ıiş vt tarihstlci fe]sefeııiıı ve

insaıı anlayışıııııı oluşuııuncla i)neııı]i bir rrı] oVnan,]rştıI.

19. 1,üzvıl felsefesinc]e tariiıe, insanlık t;ırilıine ve tarilısel Lıir varlık tı]arak

iıısaııa vönclik ilginin gitlcrı.k derinlcştiğini sa;ıtayabiliriz. Fclscfrııiıı rlünvııyı

V.ılnızca yorunılaııak]a Vetinen bir şe1, cleğil,;ıyııı zaııaı,ıcla rınu cleğiştirnıesi

gcrcken bir ctkinlik olduğuııu sövlc.r,cıı M;rrx'ıı [-ıir cylcnı (praksis) fclscfesi or-

taya kcıvcluğı-ıııu, iıısiını ve toplunıu ekrııtrınik etkeııieri teııe]e iı]arak t.ıri]ışe]

ve siısvolojik ;rçılartlan inctlciliğiııi sijı,lcvcbiliriz. Oııuıı çalışıııalırrıııcla tarilıı_.

büVük (ineın vercliğiııi saptaıııak tIüıllkündür. Feuerbaclr'ın iııs.ıııı s.ıclccc bir
ııcsnc o]arak clc alaıı vt oııuıı ctkin yanını lıcsaba katııiıViın ııaıldtciliğini de
yeter]i giirıııecliğindeı] taril]sel ve diYalektik l-ıir ınatitlcciJiğe yö]]elcı] Milrx'a
göre, "Öııceki bütün ]]ıirc]deci]iğin başJıca kusuru (Feuerbaciı'ııı ııı;ıcl,,leciJiği

cle ılahil), nesnevi, ge,rçekliği, duvularııııızla kaı,radığın-ıız varlığı, saclccc ııtsııc
va cla sezgi biçinıinclt aıılanıış cı]ıı;ısı r,e cluvusa] iııs;ın etkiııliği tıl;ırak çıı,atik
etkinlik olal.rk aı]1.1ı-ü]anasıdıI, vaı]i ajzne,l açıtlaıı cle alıııan-üi]sıdıI."! Mırrx |cıi
crlııclı Lİzeriııc Tczler'de insiüııın özünün, tek tck birevlerde lçkiı ol.ın bir scıyutla-

ıııa tıJnıayıpı, gerçekte ttıplunısal i]işkileriür bütünü oJcluğunu ifiıcie ecieı.

! Kn]l\1Jl\,/ı,l],ııı1,1r1/:1,1]]]ı /ü,:/,,r,((,\ ( K.]ı.]l.ı\.,]]ll/,iı,{]l,]l,]],,ı,rl ., 
^.J,l.ii 

1]],r,rjü
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Marx, geJişme ve evrinıi, bir'fin ya ı_la lde'ye deği], soıııut iıısaııa bağla-

ıııakta ve onun üzeriiıcle tenlel]endirİlektedir. MarX'ta biJinç, Hegel'cle oldu-

ğu giL]i talilri belirJeyen bir tizne cleğiJ, tarilısel bir üriin olalak gairülüI. Marx,

insaııın fe]sefi kurgular çetçevesiı,ıcle cleğiJ, ti,ıpluııısııi ilişkiler çerçevesincle
cle alııınası €ierektiğini vurgultır. N,larx'ııı tarilısc,] oluşunıu iıçıkIamasınclaki

ttrrıel [-ıclirlcyici etkenler eki,ıntınıik niteliktediL Pıatik, kıplun-ısal vaşanln Ve

bilginin/ biliııciıı kaıynağı ol;ırak gijlulür. İıısııılıl LiIilriü,ıin tL.ünelınLlc, insanla-

rrıı ytışamlarııı sürclürıııeIeri için 1.ılı11(|;11 ürctiın \,.ırJ]r. İnsınl.ır, ı-,lalıa çtık,
ürctinı ilişkileriııiıı l-ıeliılediği, aıııiı kentlileriııiıı egtıneıı i,ılnıaclıkJarı trılıluıı-
sal ilişkileı kurıııaktadırl.ır. TariJıiı,ı gidişi ve toplunısal cleğişiıııIerin nedeni cle

ürı.tinı ili;kilerinJeki .legi:ın.,l"r.liı,.

Tarilı kavranıı, Marksiznıiıı ıııerkezincle yer alan kavranılarıı başın-

il;ı gclir. M;ırx ve Engels tüm tarihi, eıneğiıı gclişinı tarihi ()larak göIür Vc

tarih biliıııinc özel biI O1enı verir]er. "Tari]ıiıı özü, i)-]san etkinliğincle, yiıııi
'plaksis'tediI.""'l"iıpluııısal yaşaııa egen]en iılaı,ı şev de, ihtivaçIalrn gide-

riln,ıcsinc yiinc.lik tılaıı çalışnıadır. Bu ııccicnlc "ilk tarilısc] cylcııı" tıl;rıı ça-
llşı,ııa, tari]ıin ]İün]kün kı]an tı_,nıc] kcışul cluruıııuııclaclır. Çünkü [-ıu tcıııc]

koşuldan hiıreketle, üretinı güçIeı,ine ve iş bölümüne clavalı üretiın ilişkileri
oltaya çıkı]ıışhr. Bunlar ise, tüııı tari]ıiıı clavaııclığı tabaııı cıluşturnıak-

taclır. Ürctinı t]üç]erinin lıerlıaııgi bir anc]aki cluruı-ııu, ttıpluınun
o anc]iıki özcl y;ıpısıııı l-ıe]irlcnıekteı]ir. Sınıflı tol-ılunılaIıı] tali-
hini, "insaıılığın taıih önccsi" olarak ııitcleven Marx için, gcrçck
tarih cle,;ınc.rk ijzt]üIlüğüır gcrçcklcştiği proletarya devrinıiııılcn soııra başla-

Vacakhr. GeIinecek olaı,ı ncıkta, Hegel',-le olcluğu gibi "tarihin sonu" cleğil, iıı-
stııılığııı keııdi (rzgair bilinci iIe bizzıt kenclisinin yapıııi]y.t b.ışliıı,lığı "gerçek

iıısırıılık tarihi"ııin başlangıcı tılacak ı,e devan] edec!,ktir.]"

Dilthey ve farihsel Özne Olarak İnsan

İns;ının tarilıscI bir varlık tıltiuğu tlüşüııccsiııclcı,ı ]ıirrckı_.tlc, clcğişıncz
ve genel bir insan cltığası anlar,ışını rctlclcclcıı en ctkili vc kal-ısiıuılı y;rk-

laşlııl Alman filozof vc kı.ıltıır tarilıçisi Willıelıı DiJti-ıey'cltr buluruz. Di]t-

Iıey'ıı, insanııı "taı-iIıse] bir varlık" tılcluğuııu L-ıiı-çtık kez sövleııriş iıltiuğu-

(] I)(Jg.l]r (]/l(,]]ı, /ll,ın /,,/,ı,ti.ı ,t,ılı1,1] llı[ıLıü,Ki1.1t,.\ i. ](]ıı].. 1i7

|(] ()/Lfnl, :1)01,..] Ii: |]6
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nu Saptanak ınümkündü]-- Aına "tarilısellik" SöZCüğü buracla ııeyi ifacle

etınektediI? Bu soluııun vaıııtı yıılnızca Diltlır.y'ııı lıcrnıeııeutiğiııi anlanıak

için deği], ayırı Zanıant];r soıır;rki herııeneutik kuraın üStüırdcki ctkisini an-

laıııak içiıı de öı-ıeııliclir. L I

"-iııri}ıselliğiıı başlıca iki şcyi jfaJ. ctıncsi söz kcınusu,,lur: t1 İıısan kcn-

disiııi yalnızca içgözlenı arırcılığıvla dcğil aına yaşamın nesnelleşnıelcri yo-

luyla anlar. İr,sarırn ,ıe tılcluğu sorusuııa, onun tarihine yönelıneıleıı ccval-ı

verileııez. Bu nedeııIe iıısanın keıııliııi aıılamasr, doğrudan cleğii, cirılavlı-

dır. 2) insanın doğası ılcğişnıcz bir öZ dcğildir, Çünkü Dilthey'a giilE,, 'il,ısJlr

doğaslnın bütünlüğü ValnıZca talihteclir,' Dilthev için Lıu, tarihsel bir görcci-

likle sc»ıuçlaıııııştır. Onun [-ıaşlıca iclclialarındaıı biri şudur:'Hiçbir şekildc
taIihsel bilinciır görcliliğinin arkasını gitıııe tılın.ıgı yııktur... İıı*.ın tini tarilı

sürecinde çözülüI vc dcğişir"'lr

Tarilısel süre.ç içincle çözülüp değişen insan tini, tari]ıscl aklln ve tin

bi]iınleriııiıı başlıca konusudur. Başka bir siiylevişle, tarihsel akıl, tariIıi vt,

kültüıü kendisine ncs]]e kıl.tr. Fakat burada tarihsel gerçekliğin bir ııesııe

o]arak cluruıııu, doğanın karşımızcla duraıı bir ncsrıc olması c]urumuııa

benzeııez. Diltlıel,için cloğa bile, Valnızca aiznenin karşısıncla duıaıı bir

ııesne cleğildir,'I';ırilı, özne Ve nesl]enin, öznelliğiıı ve nesnelliğin birbirine
karıştlğı ve aVrıştığı bir tıluşuı,ııdur. Bu neı]cnlc kcııc]isini tarihte ortava ko-

yan iıısiıııı/ iıısaıı tinini anIanıai]ın volu da, tiı-ıiı-ı tarihteki ı,ıesneJJeşıneleri-

ne yönelııekteıı geçnrektediI. Yalıılzca iıısan üZcline düşainnlekle Ve çeşitli
kurgular üretnıekle, tarihi ve insanı tanına iınkiinı }roktur, Tarihe yiinelik

spekülasyonIar kaclar, iııstıııi-ı/iıısaıı cloğasıııa vöııclik spekülasvcıılar c,ia,

yaşama gerçekliğiı,ıe uygun düşnüeven kavranıs;rl hiıvaller ve yaııılgıl;ır-
drr.|'

Tari]ısellik kııvranır yalııızca insanııı t;ıriiıc bağlılığıııı cieğil, keıııliııi
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anlan.ısını ve keüıdini yoluıılauı.]sıııı ve taril]scl olarak kcııcli özünü be-

lirlemcclcki valatlclhğını ifaclc cdcr. Ancak Di]tl-ıt:y'c]aıı sr,ını-a, tarihsellik

kavıanıııııı geııiş/zeııgin nite.liğiııi kavbcttiği saptanabiJir. Başka bir sijyle-

yişle, daha önce "deneviıı" kavranırnrn d;rraltı]masınc]aki c]uruma benzer

şekilde, "tarilrsellik" kavı-anıııırn içeriği cle di]ralttlmlşhl. Bu yüzden "ti],

rihsellik" kavramının, çeşitli/farklı anlaııılarının hatıIlanırıası verinc]c olur.

Dilthey bu kavramla, insanın yalııızca tarihe ait olciuğuııa işalet ctınekle

kalıı-raz. Aynı z;rnıancla insaıırn, kcndisini tarilısel bir biığIamcia aıılayı;ı vlı-
runılaına inıkAı-ıına sahip olı_luğunu dıı sövler. Bütüı,ı buniaı-a bağlı olaıak
ve en önemlisi cle, insanın, tarihsel olarak kendj özünü belir]enıe kcrnusun-

c,laki yaratıcı] ığını/ a,'Zgü r]ü ğü n ü vurgular. Bu ncclcn]crlc Diltl,ıcy için ttırih,

sellik/tarihsel gerçeklik, aynı ziıınancla ajzgüIlük ve iizgür oIar[-ıilmc imkAııı
clenıektir, iıısaıııı,ı beJirli/sabit bir öZünün buluıınıavışı da, Söz konusu öZ-

gürlük içiı,ı bir zeı,ı,ıin oluşturur.

İıısaıııı neliği gereği bir "tari]ısıi varhk olcluğu" tezi, DiJtlıe1,'ın tenıel

fclscfi öncrınesi cluıuınuncladır, Bu ncc]cıı]e tarihsellik tariJıin gidişatıııı,
tarilısel olaylarııı akışını ifacle etınekte başvurulaıı basit bir nitelik d.,ğildiı.
Hatta o kökenincle tekil vıışantıların yapısını cla ifatle ecleı. Di]thev, insıııın
keıırlini anciık tarilıtc t;rıııvabilr.ccğin i vurliul.rmakt;ıclır. Başka bir tleyişIe,

insaıı ı,arlığı hakkınt]a bir bilgi iıık.iııı bize anc;ık tariJıte açılır. Ama bu

bilgi, herlıaııgi bir onttılojik ya cl;r epistenıolcıjik ilkeclen harekı.tle do§rı

ı/aıı c]cle eclilcn,ıcz, İnsaıı kcııdiııi bir "clcılaıııbiıçlı vol" üzerinc]e, yani tarilıe.

clalarak taıııyabiliL Kısac.ısl iı,ısanı kendi yaratıl.]Iı]ııı] clışıncla ve,va üstüıı-

clc kalarak tantı]]anln iınkinı yoktur. Çünkü bu yaratılarılı dlşıııcla taıııııa-
bilccck bir insırn varlığı ytıktur. İıırın, \ ar.]tıcı]Igıvt.], [ıir stınsLız inıkinlaı
alanrnda yaşaı. Dıılavısıyla lıizinr taıııyırbilcliğinıiz insan, ;ıııcak gerçekleş-

tirıliği inıkönlar)a sınırlı insanc]ır. İmk.ıııl.ırııı gL,IçL,llc>ı)ıL, JlJ!ıı ise tarihtir

ve tarilı srına ernıez. 'İıısaııııı sııL-ıit/ clcğişııcz bir cloğasınııı butunnıiıdığını
Lıe]irteıı Dilthev'a gijre, "Belirli ki-tpasitelere görc taııııılanabilecek bir insan

tipi ycıktur, oliımaz.(...) İnsan tarih içinde çajzülüı, tlöı-rüşür."Ii



İnsaırlık taı-i]ıiııiıı farkIı r]öııen,ıleıiııde, iıısaıı tiııi kenclini farklı biçiııı-
lcrclc. ort;ıy;ı koyırıaktadır, Elbette çağlar ve c]ijııeııı|er arasıııda etkilcşiıı
lerin olıluğunu yacisıırrak inıkAıısızclır, Aııcak tarilı l-ıize, iıısaııııı, ]-reı,ııen

]ıer dijneıntie tekrarIaııaıı r,t, ııesne]lc,şeıı bir cloğası olıı;rdığını, tersine ]ıeı,

tarihsı.l döncııcle vc çağda iıısaıı tiııiııin yenicleıı biçinrlencliği:ıi ı.e ııe,sııel-

leştiğini gijstelinektecl ir. İnsan tininitı vajne]inlIeli ar;ısındaki f;ırklılıklar da

biziıı için iıısaıııı vı. iıısaıı akhıııı tarihselliği koııusun,,la en iinemli işalet-

ler arasıııda r.er almaktad ır.
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Gasset'ye Göre İnsan ve Tarihsellik

Diltlıey'ııı ortaya koyduğu düşüncc çizgisini 20. yüzyılda sürdüren

önelırli İspanvol filozcıflardan Orteg.r \ Gasset'},e giire. "İııs.ııı keııdi ba

şınclaı-ı geçeıı şevdir, kcndi vaphğl şeyclir. Başıııa başka şev]er de gelırriş

olabi]irdi, başka şeyler cle yapııış cılabilirdi, ama t]elçekten başına gelnriş

olaıı, gerçekten yaphğl şcylcl iştc l-ıuracla, arılı sıra sürüklecliği kaçıııılı-ııaz

bir cleneyinrler clizisi. (...) Brı \,üzclcntlir ki iıısanln olabilcccği şcylcre sıııır
koynıaııııı aıılamı yoktur. Olanaklarıı,ıııı, cirığası bulunınayanlala özgü sı-

ııırsrzlrğıııcla, bizi va,ııııltalıilccck, önccclen lıclirlenırıiş bir veri cılarak, Jıir

tek değişnıez çizgi vardıı: lieçmiş- YaptığI yaşam deııeyinılcri insanın ge-

lcccğiııi ilar;rltır. İlcr.le nc olırcirğııır bi]ııesek cle, ııe olıııavacağını l-ıi]iriz.

Geçnlişi garz ainüne alarak vaşarız biz." Gasset Şöyle ılevaııı ec]er: "Sözüıı
kısası, İnsırııın doğası ı.oktur....tırrihi varclır. Ya cla, avııı kapıya çıktııı: Doğa

iie nesııelerin arasınc]a ı-ıe ilişki varsıı, -gerçekleştirilıniş işler cılaıak tarilı
ile insan arasıntla tla avnısr v;ırclır." C;ıssct, Augustinus'un "T;ıııııııııı c]tı-

ğası vapmış tılcluğu şeydir." Sözünü şii},le,,legiştirir: "İıı".ıırıır.la ),aü-ıı,ırış

olcluğu şeylercleıı başka tltığası Voktuı ." r"

Tarilıte insaııı, oııuıı başarı ya cl;ı b;ışarısızlıkJtırıııı, yükselişlerini ya cla

düşüŞIelini gördüğüınüZ için, tarilı üzcriııe. ı_lüşünır]ck, ayı]ı zaır]iılıc]a n-

san üZeliıle clüşünırrek cleıılektir. Bulıclan cloJayı insa]-]ı düşünülkcı], iı-lü]i]

nın cleğerIeriııi ve eylenılerini anlaınaya çalışIrken, belli biI t.]rih fclscfesine
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ve talihsel bir biliI-ıcc d.tyitl,ıııılyorsak, d üşü ııceleri nıizde lıcp lıir eksiklik ve

teınelsizlik sijz kr,ıııusu iılacaktır. Tarihsclliğe dayanan insani ı,aroluşu,

bu temeli göz iırclı eclerek ıııılaırııı tılanağıııı buinıak ııümkün giirünıne-

ı-ııektcdir. ]'

Insan, Tarihsellik ve Tarih Bilinci

Fc.lscfc tarilıinrlcıı kcsit]cr ve bazı filr,ızoflarııı düşüııcclcri çerçeı esin-

cle, özııc tılarak instıı-ıa ilişkiıı olırrak yapılan cleğerleııdirınclere daVanar;rk,

iıısaııııı tarilısel Lıir varlık i,ılt,luğunu/ za[ıan içiııde vaşaclığını, Lıel]i bir tariIı

Lıiliı,ıci buluııduğunu v.] söz koııusu t;ıri],ı Lıilinciııiıı, insan doğası clüşüıı-

cesini/ kavı anıııı ı stırguIaııaya vo] açtlğını söylevebiliriz. Bu ıırıktacla söz

cttiğin,ıiz hususIarı biraz dalı;ı açıııılıınıak yeriııı_lc, olacırktır,

İnsan, tariJısel lıir vaı-]ıktır. Çüırkü tarih biliııci insaııa, kendisiııiıı
tarihsel [-ıir ı,arlık ol,:1uğuı,ıu aıı]aııa, buı,ıun [-ıiliııcine ı,arıııa tılan;rğıııı

vcrlnişliL "Ncr,_.ı]cn gclip ııereye gicliyoruz?" soIusunu]-ı Vanltı, artık

tari]ı biliııcinin ışrğıııcla araııır olıııuştur. Doğa dün1.ısıılıı-ı bir uzaı,ıtısı

olarak görülııı tarihscl/ ktiltti rcJ c]üııya, taril,ı bilinciııiıı doğuşuyla [-ıirliktc,

kıııılinc özgü bir yapısı olaıı bir gerçeklik olarak gajlülmüştür. TirIil,ı

l-ıi]incivlc l-ıirliktc insrrn, hırkikati/doğı,uluğu,:ioğada olıluğu kaclar, tarihte

ılc aranıaV;ı vöııclir. Bövlece iıısan keııcli ku rı,ııuş/ nıe,ytlana getiImiş

olduğu tarilısı.l/ kültürcl dünyiryı biln]e ve anlan]a iııkiıılarııı araştırl,ı,ıaVa

vc sorgulaı,ııaVıı girişn,ıiştir. Tarilı bilinciniıı geIişiııiı,].le aincmli bir veri cılan

İtalyan filcızcıf ve filtılcıg Victı'ya gijrc,, "l]iz aı-ıcirk kcnc]inıizin necleıı olcluğu

vc kcnı-]inıiziı,ı vaptüğı şe),i cloğru vt tenıel]i olarak bilcbiliriz. (..,) Doğayı

Valatntarllğıınrza, telsiııc yi]ı,atılmış Lıir şey oJduğuıııuziı göre, clcığavı

doğruc,laıı r,c Vctkin olarak [,ıilı,ııck bize zc,ırunlu tılarak kal-ıalıclır." Ancak,

taıih vc kültür ılünvırsı ]ıakkıııcla kesjD ve doğIu bilgiyc, hakikatc ulıışına

inrkAnı insan;ı açıktır. Vicı:ı'nun sijzleı,iv]e, "Cözlerinıizi tıldukça uzakta

kalıııış eski çağlara çcvirdiğinrizclc gözleriıııiziıı ijnünü iiltcı-ı bulutlarla

1i \]u\t.l1.] (]trn.ı\, ",\lıl, \ı.]ınlılııııııı,].ııi]ı,ı,lli["./;ı,,iı,ı 1,1,rl.]r 1|],ı].],l,Jl iiin(l(,. h\ j
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kaplı bu karanlıkta, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir biçiın,.le, şu

dcığruluğuıı sonsuz ış]ğı p;ırılclar: Biı tolılııııısıI-sii,iI diiııılrı Lıı»ıııııcıı iısıııık,r
tırııfınılıın ılnpılıııışLır, Bu Vüzdeı-ı biz clünyaı,ııı,ı ilke]erini, kcnıli iizgıil üısııııi

fiııiııılzlıı yöııelinıleri içinde bulabiliriz ve buIııak ztıruııdayız,"]ı

İnsan ra,,ıa,ı içinde yaş.]van Lıir v.ırlıktır. İıısındı "zını.ııı bi]inci"ı-ıin

buirınnıası d;ı, bu c]uruııuıı farkıııcla olduğuııuıı göstergesidir, Ceçnıiş,

şin,ıdi ve gelecek, zamiınııı boyut]arıc]ır, Şinıcli, lıeıı geçnıişi henı de gelıı-

ceği kapsiıvaıı bir zirı,ııaıı kesitiılir. Çünkü insaıı Lcibniz'in sözlerincle ifa-

desini bulduğu şckliylc, "gcçmişin vükünü taşlyirn vc geleccğe vöı,ıeleı,ı"

bir varlıktır. İnsanın üç zaııaıı boyutuncla birclen yaşanıası söz koı,ıusrı-

ı-lur: "Evlemesjvle şinıdide, aıınıasıyla geçnıişte, umut etmesiyle gelecek-

te. Caıılı cluvum]amaların ve duvgu lanmalırrın, şimdiden geleceğe cloğru

yönelmesiyle birlikte biliııcin zamanı, gerçek zamanrn tersine, şiırı,,liclen

geçmişe cloğru akabilivor; geçn,ıişi şiııı-liyc getirebilivor ve gerçek zamı,ı-

na yerlcştircbiliyoI. Hatta gcçnişi şinııliıleıı ılaha canlı vaşavırbiliyor, " '"

İnsanı gcçıııişlc gelcctk arasınclaki konuınuvla düşündüğüınüzde şunu
da sövlcmck gcrckir: "Gcçııiştcki şiııdilcr önırünün bir varısı, gclecekteki

şiı-ı-ıdilcr ö[-ıür varrsı olmak zorurıdaılır."r"

İnsan tarih bilincinc salıip olaıı tck r,;rrlıkhr, Ancırk iıısirnın, zanıanı "ta-

rilıscl zanıaıı" olarak kavrırnıası, laı,ilı lıılıııclnin tloğuşuvla mümküıı olnıuş-

tur. Öııceleri Augustiııus'un HıIistiyan tei,ılojisi bağlamında ifade ettiği tr-

rih bilinci ve tarilı felsefesi, laik bir çerçeveye büIünelek, iıısaııın, kentlisiııe
vc düııv;ıya bakışıııda rol ovııt,ıııaya dcVanl etnriŞtir. " I {ıristivaıılık, insani

varoluşu, başı vc. stınu iılıın bir c]e,falık bi. süIeç içiııcle ele almakla, Batı

düşüncesiııılcki trırilıscl zıınııııı ve l?fills.1 sı;fcç kavIarnlaIınr ana nitelikleriy-
lc l-ıelirlcıııiştir."r TariIı [ıilinciylc [-ıirliktc insan, kcncli 1ıt,ıv;rtııın ve tarilıin
aıılamrnr vc creğini soluşturmaya ve srırgulanıal,a ıla başlaınıştır.

Tıır[lı lıiliıci "iıtsoı tltığost"ttut st,ırgııloıınıısııııı ı1ol ıçnıışLır. Çüı]kü taIih
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l-ıilinciylc, "Iıısaıı ııedir?", "Insanın doğası ııcdir?" gibi sorulırrın yeııi bir

ışık altında ve veni bir bakış açısıvla tle alııırıası ı,]a söz konusudur, İıısaırrı,ı

l-ıir cloğa varlığı rılcluğu, iıısanın cloğası gereği ivi (Rousseau) )ia da kajtü

(Hobtıcs) bir v;,ırlık olduğu şeklin,:leki göIüşlcl, tari]ı biliı-ıci açrsrnclan

sorgulaııır ()]muştur, Çünkü insanıır tari]ısel bir viırlık oJııası, Lıelli Lıir

insan doğasınclan söz ctmcvi zorlaştırııaktır, öııeıııli [-ıir problen,ıatik

yaIatmaktadür. Çüııkti bir şeyiıı doğiısından si)z ettiğinıizde, cleğişmeyeıı,

hep aynı ka]aıı ve ayııı şckildc tckrarlanan bir yapıyı va clır ııitelikleri/
özellikleri ifacie etmek isteriz. Aııa iıısaııııı tt-ıriIıse] bir varlık olduğu
ı,lüşüncesi, ins;ın ıltığ;rsr kavrarıııııın yeniclen yoıuııılaıınıasını gerektirir,

Sonuç: Insana ve Dünyaya Tarih Bilinciyle Bakmak
'[arih bi]inciııin, bilincin tırrihsclliğiııi içerdiğini dc söylcycbiliriz. Tarilı

Lıilinci insanııı keııdisiııi tarihsel bir var]ık olarak kavıaııasıııııı yan1 slla/

keııdi aklına, ;ıkılsallığııa ve bilincine de tarihsel [-ıir yakiaşıınla yöııelnresi-
ni sağlanııştır. Tarih bilincjvIe birlikte insalı, kenc]iııi Ve düııyayI düşündü-

ğtj ve ifacle ettiği kavranıların, yöı]tenlclin vc bizzat biliııciniıı c,le t;ırihsel-

liğin biI üIünü olduğunun farkına varıııştır.

TariIıiıı vı. yaşanıın içincle iki yönlü bir geııişleme söz koııusı-ıdur, İn-

sanıır geJeceğe yönelik lıcr cvlcnıi vc oltavit koycluğu hcl üIüı-ı va da ifirde,

aynı zamancla geçınişin bi,ıyutlarıııı da genişletınektedir. Başkiı bir söyle-

yişle, lıeJli bir tlüşüı,ıce, cltğer vc arrıaçlara bağh olarak gelectğe yönelen
her eyJenıimiz ve etkinliğinıiz aynr zanıancla gcçmişe/ gclcncğc katılan bir

unsuru da içerir. Yani insanın yaratlcılığü Ve (rZgürlijğü, kendini tırtava kcıy-

ı,ııa konusuııda [-ıiı V;,ıııclan ıına vcııi ufuklar açarak sınırlarını genişletirken,

diğer vancian gerçekleştiriJm iş iırıkAn]arı bilme ve aniaııa konusunda i,ınun

göreli konumu dcvam ccler. Buracl;r, hcın tarihi yırpmada/ gcrçcklcştirmcde

ve lıeıı-ı de yapılmış iılan tarihi anlanı;ı/biJme kcınusunda insana büyük bir
soruınluluk düştüğü irçlkhr. Yaşaılığııııız çağın tarihsclliği, ona tırrih bilin-
ciyle yü,ıeldiğimizde görülür ve anlaşılır bir hale gelebiliı,.

Bizdc, bizim kü]tüIümiiZde ve clüşünsel uğraşlarlmızda tarih bilinci-
ııin yeri nedir? Acaba bizim insanımız ve ülkemiz tarilı bi]inci açısrndan
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nas1l bir dLıruında bu lu nııra ktadıı? Cı,çıııişiırıizi ycıruııılııııacla ve gclcccği

nıize yiİr verıııede., l-ıu sorularııı Viışilılls.]] tjnenli valdır. Çünkü tarilı biliıı.:i

gelişmeırriş insaııların \rc topluııli]Iütı, bazı güçlü ü]keleriıı vc eğilinrleriıı
L]ayatınacıllğına ıııaruz kalıı,ı;ıliırı ı,e clireı,ıııe iırıkAnı buliııııaıııaları sijz

kontısudur. Özellikle "küre.se]]eşıııe" (gltıLıallcşıne) ve "t;ıriIıiıı sıınu" gibi

kavramJarııı sr,ırgusuz [-ıiçiıııı_lc kabulleııilnıeve ve geııel geçer kılıııı-ıraı,a ça-

lişıldığı güırüıııüz düı,ıViısıııc]ıı, tari]ı biliııcinin varoluşsal t-ıir öııeı,ııi viırclır.

Aynı zaııaııdiı insanın cla, ajzne olmit inıkAıı]arını kavrayalıilmesi r,_, gcr

çeklı,ştirebilmcsi, bcl]i bir tarih biliı,ıcine clay:ıı-ııııtısııa ı,c kcndisine iarihse]

bir varlık olarak y(rıteln]esine lrağ]r 8örainıl-ıcktedir.
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