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SUNUŞ

"Felsef'e Söyleşileri" seminerler dizisi 2O0l yılı Nisaı,ı ayında, Maltepe

Üniversitesinin o yıllarda konumlandığı Dragos yerleşkesinde başlayan bir

düşünsel scliivcn,,, Bu serüvene başJarken aırıacımız felsefi düşünmcyi,

felsefe bilgisini yaygınlaştırmak. lelsefeye ilgi,,e merak duyanları felse-

feyIe daha yakından tanıştırıı-ıak ve belki de gündclik yaşamın koşuşturma-

sı içinde araçsal ilişkileri aşacak oılamı bulamayanlar için entelektüel bir

tanışıklık çevresi ııluştuımaktı. Bunca yıJdır süregelen bir seıııiner prog-

ramının büyük ölçüdc bu amacını gerçekleştirdiği de açıktır. Başlangıçta

küçük bir tartışıı,]a glubu olarak başlayan "Felsefe Söyleşileri" çer resinin

üyeleri, bugün yüzleri aşmakta, fhrklı yaş ve meslek grubundan yüzlerce

kişiyi lelsele tutkusuyla, kendini, başka'yı, insan-dünya-bilgi ilişkisini öğ-

renme, tartüşma, anlama isteğiyle birleştirmektedir,

Daha ilk yıllardan beri, günümüz dünyasında f'elscftı,ıin cksikliğinin yaratl-

ğı sorunlarla karşılaştıkça, felsel'eyc duyulan istek ve ihtiyacı fark ettikçe, bu

düşün çevresiııin yüzlerce kişıyle sınırlı kalmasının da haksızhk olduğunu

düşündük. Bu nedenle daha fazla f'elsef'e dostunu gün gcçtikçe genişleyen

çevremize, zengin düşünce dünyamıza davct edebilmek amacıyla söyleşile-

ri kitaplaştıımaya başladık. Bu güne kadar "Felsefe Söyleşileri"nde yapılan

tiim konuşmalaIü iki yıllık dönemlerle bir araya getirmeyi hedefiedik, İlk iki
cilt (Felse/b Söyleşileri 1-IL, knel Yoklaşımlcır-Kovramlcır-Sorunlar; Eği-
ıim ve Kiilıür Felse/bsi,2003; Fels,li Sti,|,lrşibi lll-t V: Eıik. jnsn Hakla-

rı,2006) Betiil Çotuksöken'in editörlüğünde yayımlandı. Sonrakiler ise son

derece aıılamlı, verimlj bir işbirliğinin ürünü: 3. ciltte, Ahu Tunçcl (Felse/e

Sövleşileri V-VI: Siyasel Felse/b.si, Hukuk Felselbs', 20l I ), 4, ciltte de Dilek
Arlı Çil (t|else/b Söyleşileri Vtt-VllI: İn,ıcın Felsefesi. Bilgi ı,e Bilim Felse-

/iJ1, 20l3) editör olarak Betül Çotuksöken'le birlikte çalıştılar,
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Elinizdeki kitap bu serinin beşinci kitabı. "Felsef'e Söyleşileri" sürdükçe,

bu dizide yer alan kitapların yayımı da sürecek, Şu gerçeğin de altını çiz-
mek gerekiyor: Kimi zaman sözlü kültürün çekiciliğini aşıp, düşünceleri-

mizi yazı|ı kültür bağlamına taştmakta güçlük yaşıyoruz. Yayımlama uğra-

şımızda zaman zaman gecikmelerimiz oluyor, başka bir anlatımla. Biriken
Söyleşileri daha kısa bir zaman dilimi içinde yayımlamayı umut eltiğimizi
de dile getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gerçekten varolmak, yaz-

ma serüveninin öznesi olmakla yakından bağlanhlı.

Felselb Söyleşileri dizisinin Uu tituU,nar 2009 yılında yapılan "Varlık Fel-

sef'esi" Söyleşileriyle, 20l 0 yılındaki "Tarih Felsefesi" Söyleşileri bır araya

getirüldi. Gerçekte bu iki konunun bir araya gelişi bütünüyle bir rastlantı olSa

bile, bugün neden f'elsef'eye ihtiyaç duyduğumuza ilişkin bir çalışma yapıyor

olsaydık, bu iki konuyu bir araya getirmeyi ancak bu denli bilinçli olarak

tasarlayabilirdik. Bugünün insanü hakkında yapılabilecek eıı ciddi saptama-

lardan biri, Yeniçağdan bu yana insanın "varlık"tan giderek uzaklaştığı ve

özellikle 20, yüzyılın ikinci yarısından bu yana da varlık bilgisini unutarak

kendisini salt tarih bilgisiyle donattığıdır Yeniçağın sonu itibarıyla varlık

bilgisi eskimiş bir paradigmanın araştürma konusu olarak görülmeye baş-

lanmış, özellikle teknolojinin gelişiıı-ıiyle doğayı araçsallaştıran bakış açısı

insan dünyasını da egemcnliği allna almıştır. Doğanın araçsa llaştırılmas ıyla

başlayan süreçte, giderek varIığa iJişkin sorgulamasını yitiren insan, tckno-

lojinin egemenliği altında kendisini de teknolojinin bir aracı durumuna in-

dirgemiştir, Bu indırgeyiş bir yandan varlıktan kopmayı il'adc edcrken. diğer

yandan da varlık bilgisiylc tcmcllcndirilebilccek insan dtinyasına ilişkin pek

çok soıT ıl u 1anıtsız kalıııala mahkuııı eıler. İşıe bu bnşluk. başlangıçta insan

ve toplum bilimlerinin yöntcün arayışı çerçcvesinde sıkça tartışılan tarih bil-

gisinın giderek varlık bilgisinin yeriı,ıi almasıyla dolduruluı Bugünün insa-

nı, varlığın neliği ya da varlıkla olan ilişkisine yönclik sorularını yan]tlama

girişiminde bulunmak yerine, ideolojilerin, geleneklerin, dinlerin yarattığı

söylemlere boyun eğmeyi tercih ehı,ıiştir. Elbette ki bu türden bir değişimin

sonucu düşüı]ce tembclliği, teknoloji esareti, doğanın yıkımı, tarihsel olan
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insanlık durumlarının tarihdışı kabullenilişidir. Nitekım bugünün insanı ken-
disini, büyük ö|çüde konformist bir dünyada kendi doğasını sorgulamaktan
uzak, kimlik bilgisini tarihsel içerikle donatmanın peşine düşmüştür İnsan

ve toplum bilimlerinin yöntemi olarak tarih bilgisini varlık alanının yerine
geçiren bir dünyada iSe çokkültürlülük amacı yerini çokküItürcülüğe terk lrt-

miş, miko miIliyetçilikler ayrılıkçı hareketleri tetiklemiş, dünyanın hemen

her yerinde aşırı ıırilliyetçi söylemler iktidar paydaşı olınuş, özellikle fİn-
damentalist hareketler tüm dünyayı terörün ınek6nı, savaş alanı haline ge-

tirmiştir, Bu nedenle insanı varlık alanında konumlandürmak. bu konumlan-
dıımayı yaparken de tarihi bir yöntem olarak değerlendirebilmek, bugünün

feIsefesindc yer alan önemli görevlerden biridir.

Söyleşiler boyunca konuşmacılartn o yılın tartüşma konusu seçilen disiplin
kapsamında sunmak istedikleri baş|ıklara hiçbir müdahalede bulunulmadı-

ğından elbette ki yazıların taüIan,ıının varlık ve tarih arasındaki söz konusu
edilen gerilimi yansıttığü ileri sürülemez. Ancak bu iki disiplinin tiırklı ça-
balarla bir arada okunması girişimi, özellikle bugünün insanının geriIiıı-ıIi

dünyasını kavramak adına son derccc önemlidir,

Söyleşilerin "Varlık FeIsef'esi" başlığını taşıyan dokuzuncusunun konuş-
macıları sırasıyla Betül Çotuksöken. Tüten Anğ. İoanna Kuçuradi, Sevgi
İyi, Kurtul Gülenç, Kaan Özkan, Abdu]lah Kaygı ve Ahu Tunçel'di, Ko-
nuşma metin|eri elinizdeki kitapta da ayırı sırayla yer aldılar.

"Varlık Felsef'esi" başlığı altındaki konuşmalar dizisi 0,1 Nisan 2009 ta-

rihinde, artık bir gelenek olduğu üzere BetüI Çotuksöken tarafından baş-

latıldı. Felsef'e tarihinde filozoflarıı,ı felseltlerini geliştirirken görüşlerini
temcllendirdikleri insan le]selesi ya da ontoloji disiplinlerinden birlni scç-
ııek yerinc her ikisini dc kucaklayan "an tropontoloj i" kavramınl ortaya
koyduğrı "Varlık Fe]sefesinde (Ontolojide) Yeni Bir Açılıın: Antropontolo-
ji(İnsan-Varlıkbilgisi)" başIıklı konuşmasında Betül Çotuksöken, vallığın
düşünmc ve dil bağlamlarındaki belirlenişinden hareketle insan temelli bir
ontoloji anlayışının ana çizgilerini saptadı.
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Tüten Anğ l l Nisan 2009 günü yaphğl "Varlık felsef'esinin (ontolojinin)

Temel Sorunları" başlıklı konuşmasında, İstanbul Üniversitesinde ontolo-

jı bağlamında başlayan geleneğin lemsilcisi ve aynı zamanda Takiyettin

Mengüşoğlu'nun da izleyicisi olarak varlık felsefesinin temel sorunlarının

neler olduğunu gözler önüne scrdi.

l8 Nisan 2OO9 günü yaptığü "Varlık vc Çeşitleri" başlıklı konuşmasında

İoanna Kuçuradi kendini farklılıklar içinde sunan varlığln, tek bir varlık tü-

rüne indirgenmesinin sıkıntılarl iizerinde durdu ve böyle bir indirgemenin

yol açtığı bilgiscl sorunları da ayrıntılı olarak değerlendirdi,

Fenomenolojiyi hem bir yöntem hem de varlık görüşü olarak inccleyen

Sevgi İyi,02 Mayıs 2009 tarihli "Ontııloji ıc Oz Onı,ılojisi" başlıklı ko-

nuşmasında uzun yüzyıllar boyunca f'elselenin merkczi ilgisinin varlıktan

bilen özneye kaymasının izlerine çckerken, sijz konusu değişimin insana,

varolmanın yaşamanın anlamını un[ütturduğunu, insanı ıherırlrıdan kopuk

bir olgular dünyasına hapsettjğini ileli sürdü.

09 Mayıs 2009 tarihinde "Gadamer ve Felsefi Hermcneutik" başlığıyla

yaptığü konuşünasında Kurtul Gülenç, iırsan ve toplum bıliıı,ılerindcki yön-

tem arayIşına elcştirel perspektiften yanıt veren hermcneutik, f'enoıı-ıenoloj i

vc Marksist gcleneklerin bııluştuğu ortak payda ıılarak tarihselci yöntemc

odaklanarak, bakışını tarihsel varlık alanının kuruluşuna yöneltti. Gülcnç

konuşmasında, söz konusu gelenekler içerisindc özellikle heıııeneutik ge-

leneğin özerk bir yöntem oluşuna dikkati çekti.

"Yaşam Dainyasında Yönelimsel Bir Varlık" başlıklı çalışmasını l6 Ma-

yıs 2OO9'da izlcyicilerle paylaşan Kaan Özkan ise özellikle Descartes'ın

katkısıyla daha çok dikkate sunulan zihin-beden sorununu, daha sonraki

açılımlarda da iz sürerek insan-yaşama dünyası ilişkisini, f'enomenolojinin

yönelimsellik ve yaşantı-deneyimi kavraııılarının ışığında ı,e bedenin öne-

mine dikkati çekerek mcrcek altına aldı.

23 Mayıs 200q rarihIi re "Ontolojik Olanak Kırramı re İnsan Dünyası"
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başlıklı konuşmasında Abdullah Kaygı, "olanak" kavramının, yaklaşık

olarak kendi deyimiyle, "lelsefedeki varlık kavraınının açıklanmasında de-

ğil, bilimde de onsuz olunmaz bir kavram" olduğu savından yola çıkarak"
ne denli önemli olduğu üzerinde durdu.

30 Mayıs 2009 tarihli "Zoon Poliıikonun Ontolojisi" başlıklı konuşmasın-

da modern ve tarihselci okulların bakış açılarını, siyasal ontolo.jilerini üze-

rine inşa ettikIeri "kişi" tanımlamaları bakımından karşılaştıran Ahu Tun-

çel, evrensel ve tikel anlayışların her ikisinin de tanımlarındaki eksikliklere

ve yelersizliklcre dikkat çekerek, demokratikleşmenin yolunun evtensel ve

tikel geriliminde bir taraf olmaktan değil, karşılıklı diyalektik ilişkilerini
ıan ımlamakıan gcçıiğini tlerü §ürdü,

"Tarih Fc]sel'esi" başl,g,n, tuş,yan İ0l0 ,,l,n,n Fel.ıc/b Söyteşilerinin
onuncusundaysa sırasıyla Betül Çotuksöken, Kurtul Gülenç, Mustafa Gü-
nay. Ahu Tunçel, Kubilay Aysevcııcr, ,uc Kurtuluş DiNÇER konuştular,

03 Nısan 20 l O'da "Tarih Felsef'esi : Kavramlar-Sorular-Sorunlar" başlıklı
bir konuşma yapan Betül Çotuksöken, öncelikle tarih alanını varolma ve

bilme diizlemlerinde ayırt etti. İnsaı,ıı, tarihsel, trıplumsal ve kültürel ola-

nıı,ı kesişiminde inceleyen antropontoloj ik yöntemle değerleı,ıdirerek, ta-

rihçiyle tarihi yazımı arasındaki ilişkiyi ele aldı ve tarih felsefesinin temel

sorunlarını saptadı.

Batı f'clsct'e tarihinin özellikle 20, yüzyılın başından bu yana ürettiği rasyo-

nalitc eleştirisini pek çok filozolun görüşleri eşliğinde inceleyen "Şiddet,

Tarih ve Politika" başlıklı konuşı,ı,ıasıyla Kurtul Gülenç, 10 Nisan 20 l0
tarihinin konuk konuşınacısıydı. Gülenç konuşınasında, n,ıodernliğin iJer-

leıncci tarih anlayışının sonuctında evrensellerin tikel deneyiırı dünyası

üzerinde şiddete yo] açtlğını ılerı sürdi] ve şiddele yol açmayacak bir ras-

yonali|e ve tarih anlayışının olanakIarını sorguladı,

l7 Nisan 2010 tarihindeki "Cumhuriyet Döncminde Tarih Kavramı-

na Yönelik Felsefi Taıtışmalar" başlıklı konuşmasında Mustaf'a Günay,
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Türkiye'nin felsefe geleneğinde "tarih" kavramına yönelen düşüncelerin

izlerini, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Öz-

lem ve Betül Çotuksöken'in görüşleri eşliğinde sürdü,

20, yüzyılın başından bu yana insan biliınlerinde süregelen yöntem ara-

yışlarına bir alternatif sunan Cambridge Okulu tarihçilerinin en devrimci

üyesi Quentin Skinner'ın yöntem anlayüşünı incelediği "Siyasetin Yöntemi

Olarak Tarih: Cambridge Okulu ve Qunetin Skinner" başlıklı konuşma-

sında Ahu Tunçel, tarih okumanın bugünün siyasetini etkileyebilmenin en

önemli yolu olduğuna dikkati çekti. 08 Mayıs 20l0 tarihli konuşmasında

Tunçel'in iddiası tarih okumanın, siyasal bir eylem olduğu kadar, bugünün

siyasetini de değiştirmenin anahtarını sunduğu yolundaydı.

l 5 Mayıs 201 0 günü yaptığı "Tarihsel Bilgi Sorunu" başlıklı konuşmasın-

da Kubilay Aysevener, l9. yüzyıldan itibaren özellikle belirleyiciliği ve

gücü artan bilimsel düşünüşün, tarih bilgisi bağlamındaki yansımalarına

dikkat çekerek,20. Yüzyılda gclincn noktalara işaret etti,

Kurtuluş Dinçer ise 29 Mayıs 20l0 günü yaptığı "Tarihc Bakınanın Yolla-

rı" başlıklı konuşmasında, konunun önde gelen temsilcilerini mercek altına

alarak, taril,ı bilgisinin oluşturulmasında sık sık karşılaşılan "yöntem bilgı-

si" ve "metafizik" gerilimine dikkati çekti.

Hem Söyleşileri gerçekleştiıme lr.. a. l.ituU,n basım aşamalarında Mal-

tepc Üniversitesinin tüm olanaklarını bizlere suııan Kurucumuz Sayın Hü-

seyin Şimşek'e ve Rektörümüz Sayın Proi Dr, Şahin Karasar'a sonsuz

teşekkürleriııizi sunarız- Ayrıca 200l'den bu yana Söyleşilerin düzenlen-

mesine l,ıem sorumluluk üstlenen bir paydaş henı de akademik çalışmala-
rın toplumla paylaşılmasına her zaman bir öncü olarak eşlik eden İstanbul

Marmara Eğitim Vakflna, özellıkle de Vakıf Müdürü Melike oğuzhan'a
desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunatız,

Betül ÇoTUKSÖKEN-Ahu TUNÇEL,
Marmara Eğitim Köyü, Nisan 201 8



TARiH FELSEFESi : KAVRAMLAR-SoRULAR-SoRUNLAR

Betül CoTl]KSoKEN*

Bilgin olgtıları ycnidcn kurar; filozof isc

onları değerleırdiı iı; birincisi tarihsel diinyayt
inşa eder. ikincisi ise onu eleştiriır

lnsanın hangi nüteliklellc bclirlencccği konusu, öteden beri tclscfenin ına
konularındaıı biri oIııuştur, Başlangıçta bu bclirlclıcler tck bir nitclikle
sınırlandırılırken, gt]nümüZdc lark]ı nitcliklcr dikkatc alınarak insan daha

ayrıntılı bir biçimde belirlenmeyc başlanmıştır. İnsanın istençli bir varlık
olduğunun f'arkına varılması, onun amaç koyan, cylcmlcri üzcrinc düşilncn

ve onları değerlerıdiren bir varlık olduğunun anlaşıIması, oldukça uzun bir
zaınanı gcfcktirmiştir. İnsanın kendisiyle, başkalarıyla ve nesnelerin top-

lamından fazla bir şcy olan di]nyayla ilişkisi. doğı,udan dıığruya ncsneler

dünyasında değil de iınler, göstcrgclcr, simgeler dünyasünda yaşüyol olma-

sı; onLın daha kuşatıcı bir biçimde nitelendirilıı-ıesi gerektiği sonucunLı of-

taya koymaktadür, Öyleyse, bütün bu saptamaların ışığında, insanın zanran

ve ınekdnla olan ilişkisini de içermek aizere toplumsal-tarihsel-kiiltürel bir
varlık iılarak anlaşılınak isteılı,ncsi konumtız açısından yol aldırıcı olabilir,

Konu özclliklc tarih l'elsel'esi o]ı.ınca, bu nitelemeler içinde hangi yan daha

çok önc çıkacaktır? Elbette burada insanın tarihsel bir var]ık olarak nite]en-

dirilııcsi üzcı,inde durabiIiriz. Şimdiye değin yapılan usavurıııaların tümü,

antropontolojik saptatnalar]a da doğrudan bağlantılıdır.

Prcl. Dr.. Mılıcpc tJniıeısitesi İnsaıı ı,e Tııplunı Bilimleıi t]akültesi F'elsei'e t]ijlümü.

R. Aron (l9]ii). lü]üü?aı(üio]1 a ltı plıılosophıe dı: llıiçııirı:. Lçsıı.ıır lı:ı liııııcı de

l'ılhjetıiriıl hiıılrıqııı:. jeıııe iditnın. l_ihrairie Cılliıııard. s_ 286i (akı.) B. (i)tuksi'ken
(]00I) "Nasıl Bir I'ıtrih FeIsclisi']". l".1,LlL\ü Sı]lJı]nüL /./\.,/. //. ]r/.rr.ü1. İ.tlınbüıl:

ink lIip Kitabc\i. s. 165.
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insan tarihscl bir varlıktlr Ve tarih tümüyle dillc, dilin özcllikle yazllt görü-

nüınüyle, yazılt haliyle ilgilidir, Öylcysc. insanın tarihselliği dilin yazılı gö-

rünümüyle ilgili olduğuna görc, antropontolo.jik telnel bu bağlaııda bir kcz

daha ortaya çıkmaktadır Yazı, insanın kendisini gelcceğe atması, fırlatması

demektir aynı zamanda. Yazı aracılığıyla. zaman da insansallaşmaktadür. Za-

man yazıyla biılikte a.tık insansal7atnan olmaktadür vc hcr şey yazıyla birlik-

te varoluşrına kavuşııraktadır, 'gerçekteır'r,arolııaktadır, sanal gcrçcklik oı,ta-

ınındaki yazma ediııi bile varolanın bclirginlcşıncsini. üzerinde düşüniilebilir.

dilc gctirilcbilir olıışı,ınu sağlaınaktadır,]

lnsanın yazan bir varlık oltışu taril,ıin yolunu açıııakta, biraz srınra üzcrinde

dı.ırtılacağı gibi, birinci anlamdaki tarihe tanıklık ctmcktcdiL

İnsan-tarih ya da |arih-insan ilişkisini daha iyi anlayabilmck için nasıl bir

çerçeve çizebiliriz'/ Bul,ada dikkat edllınesi gereken, çizilecek olan çcr-

çeıcnin kuşıııcı olma.ının gcrekliliğidir. "İnsın-dünla-bilgı" çerçercsi.
insan-tarih ya da tarilr-iırsan ilişkisine oldııkça geniş bir görüngeden bak-

ıı-ıayı sağlayabiliı İnsaıı yapısı gcrcği tafihsel bir varlık. tarih her şeydcı,ü

öncc insanıı,ü tarihi ve tarihi olan hiçbir başka varlık yok. Hcr şey insın
dolayımıııda olsa olsa tarihlenebiImekted ir ya da taIihjendifjlebilmektedir.

tarihini kazanmaktadür, Bu noktada. doğanın, kendi başına dünyanıı,ı bir

tarihi var ıı,ıı yok ıı,ıu sorusu üzerinde de durabiliriz, Elbette olup biten]erin

bir art arda gelişi içindc. olay|ırın ı,ıasıl bir yapı içinde ya da ilişkileı,ağı
içinde sıralandığı çerçevesinde doğa tarihinden söze edilcbilir, aı,ııı yine

de bu söz ediş iı,ısanın başarısıdır vc doğaya tarihini verelı insandır, in:.rnın

kcınuşan ve yazan varlık oluşudur,

Ana savlarııııza göre dile döktilmeyen. dil kalıplarına yerleştirilmeycn hiç-

bir şey var değildir; çünkü bilen tarallndan algılanmıyor. bilme ediıı-ılerine

ktınu olmuyor dcııcktir, Sorunların, zorlukların, güçlüklerin bir bölümü dc

Betiil Ç'otuksöken. "()ırtolq ik Anıropolojidcn Aıl(ıoPoloiik Onto]oIiyc". Erişiıı Tırilıi: 29

Marı20l{]htp://akldcİrik.nrıltcpc.cd.ır,'-bcttllc]Onıolo]lk,^nırcpolojidcnAnıropoltıjik
On1(]l()li!e doc
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elbette tam da bu noktada başlamaktadır, Sorunlar özellikle tarih söz konusu

olduğunda, en çok ya da en yoğun olarak, bilgiyle nesnesi arasındakı ılişki-
nin birbirini yansıtıcı bir biçimde kurulup kurulmadığı noktasında kendini

göstermektedir. Tarih bilgisi bu açıdan en sorunlu bilgi bağlamı olarak or-

taya çükmaktadır. Bu bilgi bağlamının öğeleri nelerdir sorusu, en önce ya-

nıtlanması gereken bir sorudur, Her bilgi gibi tarih bilgisi de nesnc-kavram-

sözcükler/terimler toplamından oluşmakıadır. Ayrıca tarih kavramının neyi

ya da nelcri imlcdiği sorusu da yanıtlanırrası gereken bir sorudur

Tarih kavıamının belirlenıııesi. daha doğrusu tarih kavramının oluşuııunun

nelere dayalı olcluğrınun ortaya konnrası bı.ılrrı gerektirı,ı,ıektedir, 'Tarih'dcyi-

şiniıı iınlediklcrini sıralaııak başlangıç noktasını oluşhüracaktır bir bakıına,

Tarih denince neler geliyor akla'l İlkin htınları sırutıyalım: İnsan dar ranışlaıı,

eylen,ıleri (res gestae-insaııı,ı yapıp ctınclcri); dinseJ söyleııleriıı ağır bastı-

ğı döııeıı,ılerde ise ö7ellikle Tanrı'nın rlavranışlarü, işleti (gesta Dei Tanrı'nıı,ı

planı) akla gelnıcktcdir. Bu ikiııci durum çok doğal karşılirnııalıclır: çiinkii
cmpirik bcnin hcnüz iincnr kazanırıadığı. ınutlak bçııin öne geçtiği ıc hcr şc-

yin asıl taşıyıcısı oldıığu döneıılerde, hiç kuşkusuz. onLın yapıp etıı,ıelerini

hcr şcyin üstünde tutan bir tasarım iİrcln kazanacakLır, liyleır,ıleriı,ı dışında.

iırsanlar arasında olı.ışan iIişkilerin bir trıplaırıı olarak olaylar alıııı. 1arihin bit

bakıına kcıcli başına varolan diyc bcliı,tilebilecek alanını oluştururlar.

Eyleünlcritr \e o]ayların diişiinüncyc yaırsıması, diişünııede yeırideı ktırulma-

sı. oırlarıır bir tizneyle karşılaşnrası \e ancak böylccc bir bakıına anlanr ka-

zalrnrası. bulanıklıktaı1 kLırttılır]as], di'ışünııenin varlığı halinc gclmcsi biiyük

öneün taşımaktadır, Btı çerçevede. cylcırrlcri. olayları ı,e ilişkileri kavran,ıaya

yönclik hcr ttir düşiinnıc ctkinliği. tarihsel nitelikli dtişünmeyi güden daişiincc-

lcı. kavıaıılar. kategorilcr. tasarınrlar ıb. bu ikinci alanı oluştıırıır. Bilgi olarak

tarih ıııcırk bu aşaıırailıı kurulabilir, Tarih bilgisinin kendine özgü dili. dilscl

stlntlltışLı iSe üçtincij alanı oltıştrırı,ııaktaclır.'

Içinde "tarih" tcriminin ya da sözctlğünün geçtiği her dil ku]lanımı tarihin

3 B Ç'otUksiikcİ (2()0l). "Nasrl I]ir'I'arih I'clscl|si]". ss. l57 l5E
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ikili anlamını içerir, Tarih birinci anlamında olup bitenlerin toplaıırı olarak

belirlenebilir, ikiırci anlamında ise tarih, insanın daha özgür ya da daha

gerekçeli, özellikle de belgelere dayalı bir biçimde olup biteni kaleme al-

ırıası anlaırıına geJir, İnsanın bilgiyle olan ilişkisi dikkate alındığında, bu

ilişkinin çoğun tarih bilgisinın eşliğinde kurulduğu fark edilir, Bu ilişkinin
de ayrıca sorunlu bir ilişki oIduğu dikkatli gözlerden kaçınayacaktır, İnsa-

nın zamanla vc ııek6nla olan insansal, antropontolojik ilişkisi, öylesine eIe

avuca sığmaz ve kaçıp gidiveren bir ilişkidir ki her şey birden bire "tarih

oluverı, iştir" ya da "tarih oluverıııeye" adaydır,

Şiıııdiye değin parça parça üzerinde durduğumuz dört teriı,ı,ıi bir araya

gctirclim; İnsan-dünya-bilgi-tarilr, Yukarıda da dikkati çektiğimiz gibi,

tarihi yapan, yazan. yorumlayan ve değerlendiren insan; insan yapısü gc-

reği tarihi yaşaınında sürekli kılıyor ve belleğiyle her şeye tarih açısın-

dan bakıyor. Yine yukarıda dile getirildiği gibi. ilgi duyduğu, yöneldiği

hcr şcyi tarihscllcştifiyori dünyaürın. doğanın tarihıni yazıyor, İnsan-bilgi

ilişkisinde bilgilerin ve özellikle de bilgiyi yaratan kurı.ııııların tarilıi ve bu

çerçevede kuruııların krırucularının durun,ıu- bilgiyc yaklaşımı. bilinç du-

rtıınları. zaıı,ıaııın geçn,ıiş dilimıyle olan bağIarı büyük tinen,ı taşıınakta ve

tüm varlığını bu ilişkiyc borçlu olmaktadır. Tarihin varlık bilgisiyle ilişki-
si. özellıkle burada seriııılendiği kadarıyla antropontolojiyle, insan-var]ık

bilgisiylc olan ilişkisi, bir karşılıklılık ıçiııdt, bt,liriyor, İnsaır tarihsel bir

varlık olarak. varlık bilgisini. ontolojiyi insansal bir yapıya büründürüyor;

insansallaştırılan zaıı-ıan çoğulluğu içinde, çoğul algılanışı çerçevesincle,
gcçııiiş-şiııdi-gclccck ilişkisindc. başka bir dcyişlc taı,ihscllik içinde. ta-

rihsel çerçevede varrılrıyor

Insanın dünyayla olan ilişkisine bir vazgeçilemczlik içinde "bilgi" boyııtu

eklendiğinde. her şeyin tarihsel olduğu daha somııt bir biçimde ortaya çık-
maktadır, Yapısı gereği tarihsel olan bilginin "tarih bilgisi", "tarih biliıı-ıi"

adını alan türü, bilgi f'elsef'esi açısından değeı,lendirildiğinde, nesnesiyle

olan ilişkisı bakıınından cn sorunlu bilgi ttirlcı,indcn biri olarak göriilc-

bilir. Olayı, olııp biteni, varolanı aı,ılataı,ı. anlaıı,ıaya çalışan. öykiileyen.

t
l
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hikiyesini yazan tarihçi; olup biteni, varolanı "ne ise o olarak" öykülemc-
yi. hik6ye etmeyi başa rabiln,ıekte ıııidir? Tarihçinin bilgisi, tarihi yazılanla

upııygunluk içindeki bir ilişkiye mi işaret etünektedil? Tarihin birinci ve

ikinci anlamına ilişkin ayrışhrma, süreklj olarak akılda tutulması gcreken

bir ayrıştırmadır, Ancak, birinci anlaınındaki tarihle (varolııa dtizlemi),

ikinci anlamındaki tarih (tüınüyle antropon to lojik temelli olan bilme dtiz-

lemi) ne ölçüde birbirini yansıtmaktadır? Birinci anlamındaki tarih teklik,
ikinci anlamındaki tarih ise çoğuIluk içinde rarolmaktadır. İnsanın tarihi,

insan dolayıır,ıında dünyanın, doğanın, mekinların |arihi ve yine insanla

birlikte giden bilginin tarihi, bilgı olarak tarih, bır çoğulluk içinde kcndini
göstermektedir. Çoğul nitelik li tarih bilgisinin doğrulıığu, bir biIgi ttirl.i ola_

rak dilsel kuruItlşu, biIinci türden tarihi ne ölçüde yanSltmaktadır?

Insanlar, toplumlar, devletler arasındaki ilişkilerin tarihi; insan aracılığıyla
kurulan dünyanın, doğanın tarihi; insanın düşünmesinin ve dilinin ürünü

olan bilginin tarihi, insanın bilme edimlerinin (insanın nesneleştirmesinin:

düşünmesinin ve dile getirmesinin: konuşmasının-yazmasının) konusu ol-
mayı sürdürırıektedir, İnsanın varolanı tarih aJanına çekmesi, bilinçlenme-
si, kendisiyle hesaplaşması, kendisiyle yüzleşmesi, kendisini anlamaya ça-
lışmasıdı1 olgunlaşııasıdır. Asıl soru, bu işlemlerin hangi doğrultuda ya da

doğrultularda yapılacağıdır. Tarıh bilgisinin kuruluşuna nasıl bir kavramlar

bütününün eşlik edeceğidir, Bu noktada, insanın aynı zamanda kültürel ve

silısal bir vırlık olması durumu çoğtın. belirlel icı olmaktadır. Ö5le ki.

toplumsal-tarihsel-kültürel bir varlık oJan insan, bir şekilde edindiğia tarih-

Scl hatta kültürel nitelikli kavramların etkisiyle, onların yönlendirınesiyle,
her iki anlamdaki tarihin yükü altında bir bakıma ezilmekte, zaman zan,ıan

tarihin kıskacına düşmektedir, İnsan kendisi gibi olana tarihle ulaşmakta,

ancak yazılan tarih kimi zaman insan-insaı,ı, insan-kurum, toplum-toplum,

kurum-toplum ilişkisinin engeli de Olabilmektedir, Öyleyse ne yapmalı?
Her şeye, her türlii zorluğa karşın, her an "tarih" olan zamanın geçmiş

btıyutundan bir boşvermişlik içinde kaçıp kurtulma şansımız yok; Etienne

4 Çoğun örgün Ve yaygııl eğitiın a.aclllğıyla edinilen kavram bilgisi burada imlcnmektedir.
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Gilson'un dediği gibi,5 geçııişi unutarak, bir yana atarak, olup bitenlerin

sortımluluğundan insan olarak kurtulııı,ııyız. (')nenılj olan. her an çoğalan
gcçmişin yükünü aklıı,ı sınırları içinde anlaı,ııa çabasında ne ölçüde dirençIi

olduğumuztı bilebilmektir, Ayrıca yine önemli olan. tarihi akılla ını yoksa

duyguyla mı, psikoloj ik yüklerle ııi, salt roıııantizmiı,ı etkisiyle mi kurup

kurıııadığımızın, anJayıp anlamadığımızın farkında olmaktır. Bu iki belir-

leme, akla, logosaya da duyguya, psikolo1ik olana dayaııı,ııa tarih tıluştur-

ı-ııa bağlamında her şeyi belirlemektedir,

Her insan tarihin yapıcısı, kurucusu (yaşayan ve/vcya bilgi öznesi olarak)

vc değerlendiricisidir (üster ontolojik çcrçevede bir tarih ınetafizikçisi ola-

rak ya da ya da epistemolo.jik çerçevede. ycni bir yaklaşıııı olarak da ant-

ropontolojik olana bel bağlayan tarih filozofi olarak); aıı-ıa bu "yapı,ıra"ya.

"kurma"ya, "değcrlcı,ıdirı,ııe"ye eşlik cden nedir? ller şcyin her şeyle daha

çok yakınlaştığı, her şeyin her şeyi etkilcdiği iırsan dünyasında asıl srıru

burada gibi görünmektedir, Tarilıin mercek altına aldığı olaylar olgtısal-

laştırılarak tarih bilgisi ediniliyor1 tarih f'elselcsi de bu işleınin hepsini

beninısediği lelscfe yaklaşımıyla değcrlendiriyor Tarıh f'elset'esi bir tarih

ontolojisi ve tarih episteıTolojisi olarak kcndini kuruyor. Bu kurma biçimi-

ne göre tarih felsefesinin sorrıları da sürekli olarak değişiyor. Ayrıca, tarih

biliınlerini konu olarak alan tarih lblscfesi bir biIim lelscfesı olarak ortaya

çıkıyor," Burada sunulan ve özellikle temcl kavramlarında aydınlık kılın-

maya çalışılan tarih f'elsel'esinin yapı taşlarünı aırtropolojik ontoloji (antro-

pontolo.1i) ve hiimanist metafizik7 olrışturuyor.

Özetle tarih l'elset'esinin kavramları, soıuları ve sorunları bir yandan

dışdünya-düşünme-dil ilişkilerinde: öte yandan da insan-dünya-b ilgi iliş-

E Gilson ( l9,1,1), l.J P/7 i|oıoph ıe au Moıen Ag.. 3öme ğdiıion. Parıs: Payot.s.763.

Aynntılı bilgi için !c a'7ellikle "lanoıncnoIojik tarih oıltolojisi" içln bkz N.Uygur (l98,1)

"Tarih F'elsel'esinin Yo]I]". Kiillijü,KurüünI. istanbul: Remzi Kitabcvi. ss. l5]-I75,

B. Çoluksöken (2000) "Hiimanisl Metafizik veAntroprılojik ontolo1;". Beıliu AkLIr!u Ar
nğğanü. (yey. h^z.\ B. Çotuksajken-D. Özlcm (2000) istanbul: inkllap Kitabevi, ss. 205-

2l]; B. Çotuksökcn (2O]Oj. Felse/i: Ozne-Sa'llcız, İstanbul: İnkılap Kitabevi. ss, I?-24.
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kilerinde ortaya çıkıyor, Adcı varlık bilgisine dayalı insan-varlık bilgisi ya

da antropontolqik yaklaşım olup biten tarihı, tarih bilgisiniya da bilimini.
tarih l'clscl'csini, tarih ınctafiziğini bir araya getiriyor. Tarihi yapan özne-

Ier. tarihi yazan özne]er, tarihi yoruıı,ılayan, dcğcrlendiren özı,ıeler olsa olsa

yalnızca "tarih" kavralı,ıında buluşuyor; tüm diğer soru]ar ve sorunlar, ge-

reksinimler ve aıı,ıaçlar doğrultusrında sürekli olarak başkalaşıyor.
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